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CONG TY cO PHAN DAU TU' DAU Kill SAO MA! - BEN D!NH 

BAO CÁO TA! CHINH BA B1JC KIEM TOAN 
CHO NAM TA! CHINH KET THUC NGAY 31 THANG 12 NAM 2021 

Tháng 3 nam 2022 
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CONG TY CO PHAN DAU TU DAU KH! SAO MAt - BEN D!NH 
S 65A3, duing 30/4, Phuvng Thng NhAt, TP. yang Tàu 
tlnh Ba Ria  - V0ng Tàu, Vit Nam 

BAO CÁO CUA BAN CLAM DOC 

Ban Giám dc COng ty c6 phn Dàu tu Du khi Sao Mai- Bn Dinh (gui tat là "COng ty") d trinh báo cáo nay 
cOng vài Báo cáo tãi chlnh cOa COng ty cho näxn tài chmnh k& thOc ngày 31 thang 12 nam 2021. 

HQI DONG QUAN TRI vA BAN GIAM DOC 

Các thành viOn cOa Hi dng Quàn trj và Ban Giám dc Cong ty d dièu hành COng ty trong nam và den ngày 1p 
báo cáo nay gôm: 

HOI dôna Ouán trj 
Ong Iran Hái Blnh ChO tjch 
Ong Phung Nhu ThIng Thãnh viOn 
Ong Nguyn Viét Dat Thành viên 
Ong Nguyn LO Phucing Thành viên (Min nhim ngày 15 tháng 4 nAm 2021) 
Ong Dng Thanh Hãi Thành viên (Be nhim ngáy 15 tháng 4 näm 2021) 

Ban Gtám i6c 01 
Ong PhOng Nhu DOng Giám dec 
Ong Dng Dcxc Hôi PhO Giám d6c 
Ong Tre.n Chi Dtlng PhO Giám dec 
Ong Tran Di'rc Hanh PhO Giám dóc 

Nu*i dai diën pháp Iuât 

Nguii dai  din theo pháp 1ut cCta COng ty trong näm và cho den th&i diem 1p báo cáo nay là Ong PhOng Nhu 
DOng. 

TRACH NHIM CUA BAN CLAM DOC 

Ban Giám d6c COng ty cO trách nhim 1p báo cáo tài chmnh phán ânh mt each trung thc và hcp 1 tlnh hlnh tài 
chInh cUa Cong ty tai  ngày 31 thang 12 näm 2021, cOng nhtr k& qua hoat dung kinh doanh và tlnh hlnh luu 
chuyen tièn t cho nm tài chfnh k& thOc cOng ngày. Trong vic 1p báo cáo tài chInh nay, Ban Giám dóc dtrçic 
yéu cau phai: 

• Lra chçn các chfnh sách ke toán thich hcip và áp dung các chinh sách do mt cách nhAt quán; 
• Dua ra các xOt doán và .ràc tfnh mOt  cách hçip 1' và th.n trQng; 
• Nêu rO các nguyen thc ke toán thIch hçip cO ducic tuân thO hay khOng, cO nhithg áp ding sai lGch  trQng yu 

can duqc cong be và giái thIch trong báo cáo tài chlnh hay không; 
• Lp báo cáo tài chfnh trén ci sâ hoat dng lien ti,ic trU trrng hçip không the cho rang Cong ty se tiép tic hot 

dng kinh doanh; và 
• Thiét k và thc hin h thong kiCm soát ni b mt each hUu hiu cho mic dich 1p  và trinh bay báo cáo tài 

chInh hçip 1 nham hn chO rOi ro và gian lan. 

Ban Giám dOc dam bào các sO kO toán cO lien quan &rçlc li.ru gi day dO de phán ánh tinhhlnh tài chinh, tlnh hinh 
hoat dng cUa Cong ty vài mcrc d chinh xác hp l ti bat kS'  thii diem nào và các so ké toán và báo cáo tãi 
chfnh duc 1p tuân thO ché dG ké toán áp di,ing. Ban Giám dOc cOng chju trách nhim quán 1' các täi san cOa 
Cong ty và do dO dA thrc hin các bin pháp thich hqp dO ngan chn và phát hin các hành vi gian lan  và các quy 
djnh phâp 1 cO liOn quan dOn vic 1p và trinh bay báo cáo tài chinh. 

•
1 

Ban Giám dOc cam kOt d tuân thU các yOu cau nOu trên trong vic 1p báo cáo tài chinh. 



0 
CO,1GTY •, 
CO PHN 

.,)AUTUDAUK 

g huDang 
Giám d6c 
Vüng Tàu, ngày 01 tháng 03 nãm 2022 

CONG TY CO PHAN DAU TI.r DAU KH! SÃO MAt - BEN D!NH 
S6 65A3, dtrmg 3 0/4, Phtr&ng Thing NMt, TP. VUng Thu 
tinh Ba Rja - VUng Tãu, Vit Nam 

BAO CÁO CUA BAN ClAM DOC (TIEP THEO) 

TRACH NHIM CUA BAN ClAM oOc (Tip theo) 

Theo ' kin cüa Ban Giám d&, Báo cáo tài chinh dfnh kern dà phán ánh trung thrc và hcip 1 tlnh hlnh tài chInh 
cUa Cong ty tai  ngãy 31 tháng 12 nàm 2021, cUng nhu kOt qua hot dng kinh doanh vã các Iu6ng luu chuyén tin 
t cho näm tài chInh két thcic cüng ngày, phU hqp vài các Chun rnrc ké toán, ChO dO ké toán doanh nghip Vit 
Nam và các qui djnh pháp I' có lien quan den vic Ip và trinh bay báo cáo tài chInh. 

Thay mt và dai  din cho Ban Giám dc. 

79 
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CONG TV TNHH KIM TOAN VACO 

Lu 11, tôa nhà HUD, 159 Diên Biên Phü 
Phuông 15, Quân BInh Thanh, Tp. HÔ ChI Minh 

Tel: (84-28) 3840 6618/ Fax: (84-28) 3840 6616 
Website: www.vacohcm.com.vn  
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sO: 017 /VACO/BCKiT. HCM 

BAO CÁO KIEM TOAN DQC LAP 

KInh n:  Các C6 dông; HOi  thng Quän tn và Ban Giám dóc 
Cong ty Co phn DAu tir Du khI Sao Mai - Bn Dlnh 

ChOng tôi dâ kim toán báo cáo tài chthh kern theo cüa Cong ty Co phn Du tu Du khI Sao Mai - Bn Dlnh (gQi 
tAt là "Cong ty"), duçic 1p ngày 01 thang 03 nAm 2022, tu trang 5 dn trang 27, bao gOm Bang can dOi k toán tai 
này 31 tháng 12 nAm 2021, Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh, Báo cáo luu chuyn tièn t cho nAm tài chfnh 
ket thUc cüng ngày và Bàn thuyêt minh báo cáo tài chmnh. 

Trãch nhim cüa Ban Giám dOe 

Ban Giám dOe Cong ty CO phn Du tu DAu khI Sao Mai - Bn Dinh chju trách nhim lap  và trinh bay trung thc 
và hcp l báo cáo tài chfnh theo Chun mi,rc ké toán, Ch d k toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp 
l cO lien quan den vic 1p vá trinh bay báo cáo tái chinh Va chu trách nhirn ye kiérn soát ni b ma Ban Giám 
dOe xácdjnh là can thiét d darn an vic lap  và trInh bay báo cáo tái chInh khong cO sai sot trQng yOu do gian Ian 
hoac nhâm lan. 

Trách nhim cOa Kiêm toán viOn 

Trách nhim cCa chüng tOi là dua ra kiOn v báo cáo tài chinh riOng da trOn kOt qua cOa cuc kiOm toán. ChOng 
tôi dA tin hànii kiêm toán theo các chun rni,rc kim toán Vit Nam. Các chuAn mi,rc nay yOu cu chUng tôi tuán thu 
chuAn rni,rc và các quy djnh ye d?o  due ngh nghip, 1p ke hoach và thi,rc hin cuc kiOm toán d dt duqc sr dam 
báo hcip l' ye vic Iiu báo cáo tài chInh riOng cüa COng ty cO cOn sal sOt trQng yOu hay khOng. 

Cong vic kim toán bao gOm thrc hin các thO We nhm thu thap các bang chung kiOm toán v các sO lieu và 
thuy& minh trOn báo cáo tài chinh riOng. Các thO Wc kim toán duçc 1ra chQn dra trOn xét doán cUa kiOm toán 
viOn, bao gOm dánh giá rOi ro cO sai sOt trçng yOu trong báo cáo tài chmnh do gian Ian hoac nhAm 1n. Khi thc hin 
dánh giá các i-ui ro nay, kim toán viOn da xem xOt kiOm soát nOi bO cUa Cong ty liOn quan dOn vic 1p và tilnh bay 
báo cáo tài chinh trung thrc, hçip l nhAm thiOt kO các thU wc kiOm toán phU hp vO'i tmnh hlnh thrc tO, tuy nhiOn 
khOng nhm mi,ic dich dua ra kiOn vO hiu qua cUa kiOm soát ni b cUa Cong ty. COng vic kiOm toán cOng bao 
gOrn dánh giá tfnh thich h'p ccia các chinh sách kO toán dixc ap dvng  và tinh hp l' cUa các uàc tinh ko toán cUa 
Ban Giám dOe cUng nhu dánh giá viac  trinh bay tong the báo cáo tài chInh. 

ChUng tôi tin tuàng rang các bang chung kiOm toán ma chUng tOi da thu thap ducic là dy dO và thich hcip lam eq 
sO cho kiOn kiem toán cOn chOng tOi. 

V kiln cüa Kilm Iodn viên 

Theo ' kién cOn chUng tôi, báo cáo tài chinh da phán ánh trung thijc và hçip l, trOn các khIa cnh trng yOu, tlnh 
hmnh tài chinh cUa Cong ty WI  ngày3l tháng 12 nAm 2021, cOng nhu kOt qua hot dQng kinh doanh và tlnh hlnh luu 
chuyOn tiOn t cho nAm tài chinh kot thUc cOng ngày, phO hçp vOl chuân mi,rc ko toán, chO dO kO toán doanh nghip 
Vit Nam và các quy djnh pháp l cO lien quan dOn vic lap  và trinh bay báo cáo tai chfnh. 

Vn Phông Ha NOI 
T8ng 12A, tóanhà TCT3I9, s663Lê Van Ltlong 
P Trung HOe, Q. Cu Gia'y, Tp. Ha NO! 
Tel: (84-24) 3577 0781 - Fax: (84-24) 3577 0787 

£8, 

Van Phông 0ng Nal 
S6 79 Ha Huy Giop, P Quyt Thong 

Tp. BiOn HOa, Dâng Na! 
Tel: (84-25 1) 382 8560- Fax: (84-25 1) 382 8560 



BAO CÁO luEM TOAN DOC  LAP (TIEP THEO) 

Vdn d cdn nhJn man/i 

ChUng tôi luu ' nguvi dcc báo cáo tài chinh dn Thuyét minh s 31, phân Thuyt minh báo cáo tài chinh: ti do 
COng ty trinh bay vic khOng ghi nhn khoàn nq tiêm tàna  lien quan dOn tiOn thuê dt ttr ngày 12 tháng 02 nm 
2018 dOn nay, vi Cong ty cho rang dr an Cãng Sao Mai Ben Dinh ma COng ty dang trin khai sO duçc Cong nhn 
là dr an du tix dc bit dtrqc huOng tnt dAi theo huOng dn tai  Nghj djnh s 46/2014/ND-CP ngày 15 tháng 5 nm 
2014 vàNghi djnh s 118/20151ND-CP ngay 12 tháng 11 nm 2015 (duçic thay th bri Nghj djnh so 31/2021/ND-
CP ngay 26 tháng 03 näm 2021). Y kiOn kim toán cOa ch(mg tOi không liOn quan dn van dO nay. 

,flj3 B56 OO.C\  

CHINHANH 

• / THANHPII6KóHI . - 

XM T0A _ - / 

A Chir 'an Nguyen Th Thu Hien 
PhO Tang Giám d6c Kim toán viOn 
Giay CN DKHN KiOm toán sO: 1403-2018-156-1 Giây CN DKHN KiOm toán s& 4262-2018-156-1 

Thay mtvà diii  din cho 
HINHANH THANHFHO HO C'HIMINH 

CONG TY TNIIH KIEM TOAN VACO 
Tp. HCM, ngay4thang 03 näm 2022 
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CONG TY CO PHAN DAU TU DAU KHI SAO MA! - BEN DINH MAU sO B O1-DN 
s6 65A3, dtrô'ng 30/4, Phung Thâng Nht, TP, Ving Tàu Ban hành theo Thông tu s 200/2014/TT-BTC 
Tinh Ba Rja - VOng Tàu, Vit Nam ngày 22 thang 12 nam 2014 cUa B Tài chinh 

BANG CAN DOI KE TOAN 
Ti ngày 31 tháng 12 nàm 2021 
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M Thuyet 
Darn vj: VND 

TA! SAN So minh 31/12/2021 01/01/2021 

A - TA! SAN NGAN HAN 100 483.627.909.112 492.046.108.002 

!. Tièn và các khoãn tirong throng tin 1!0 4 55.671.241.403 53.140.405.601 
1. Tin 111 55.67 1.241.403 53.140.405.601 
H. DAu tir tài chlnh ngn han 120 407.000.000.000 397.000.000.000 
1. Du tu nzn gi0 den ngày dáo han 123 5 407.000.000.000 397.000.000.000 
ilL Cãc khoän phãi thu ngn hn 130 15.089.425.774 23.823.546.782 
1. Phài thu ngn hn cUa khách hang 131 6 17.028.485.430 26.990.601.671 
2. Trã trtrâc cho ngui bàn ngn han 132 4. 174.54 1.879 387.233.679 
3. Phãi thu ngân han  khâc 136 7 7.418.317.195 9.977.630.162 
4. Dr phong phãi thu ngAn han  khO dOi 137 8 (13.53 1.918.730) (13.53 1.918.730) 
IV. Hang ten kho !40 94.903.541 11.054.042.537 
1. Hang thn kho 141 9 94.903.541 11.054.042.537 
V.TaisãnngAnhnkhác 150 5.772.338.394 7.028.113.082 
1. Chiphitratruacngân han 151 10 565.000.663 421.899.216 
2. Thue GTGT ducic kheu thr 152 4.482.959.715 6.321.628.279 
3. Thud và các khoàn khác phái thu Nhà nuàc 153 ii 724.378.016 284.585.587 

B - TA! SAN DA! HN 200 280.690.630.709 288.911.837.973 

!. CAc khoãn phAt thu dài han 210 3.000.000 3.000.000 
1. Phài thu dài han  khác 216 7 3.000.000 3.000.000 
11. Tài san có dnh 220 70.181.960.357 75.155.639.193 
1. Tài san c6 djnh h0u hinh 221 12 70.181.960.357 75. 155.639. 193 

- Nguyen giá 222 114.650.029.922 115.077.169.922 
- GiO trj hao mOn 1u7 kd 223 (44.468.069.565) (39.921.530.729) 

2. Tài san c6 djnh vô hlnh 227 13 
- Nguyen giá 228 53.3 72.880 53.3 72.880 
- Giá frj hao mOn 1u9 k 229 (53.372.880) (53.3 72.880) 

!1!. BAt dng san dAu tu 230 14 173.865.504.627 178.600.776.483 
- Nguyen gia 231 229.280.786.454 229.280.786.454 
- Giá tr hao mon 1u ke 232 (55 .4 15 .281.827) (50.680.009.971) 

IV. Tài san d& dang dài han 240 35.101.032.941 33.163.714.381 
1. Chi phi xây dmg ca bàn dO dang 242 15 35.101.032.94 1 33. 163 .7 14.381 
2. Du tu gop v6n vào dcm vj khâc 253 5 10.530.000.000 10.530.000.000 
3. Dr phOng dAu ttr tài chInh dãi han 254 5 (10.530.000.000) (10.530.000.000) 
V. Tài san dài hn kbäc 260 1.539.132.784 1.988.707.916 
1. Chi phi trà trtrOc dài han 261 10 1.539.132.784 1.988.707.916 

TONG CQNG TAI SAN (270 = 100 + 200) 270 764.318.539.821 780.957.945.975 
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CONG TV CO PHAN DAU TU' DAU Kill SAO MAI - BEN D!NH MAU sO B O1-DN 
s6 65A3, duông 30/4, Phung Thâng Nht, TP. Vung Thu Ban hành theo Thông tu so 200/20141TT-BTC 
Tinh Ba Ra - VOng Tàu, Vit Nam ngày 22 thang 12 nam 2014 cUa BQ Tài chfnh 

BANG CAN DOt KE lOAN (Tip theo) 
Taingay 31  tháng 12 näm 2021 

Ma Thuyt 
Dyn vj: VND 

NGUON VON sO minh 31/12/2021 01/01/2021 

C - N PHAI TRA 300 210.549.567.198 227.795.819.723 

I. Ncr ngn hn 310 14.085.866.343 27.031.856.256 
1.Phãiàngbánngnhn 311 16 1.735.165.597 15.095.889.787 
2. ThuO và các khoãn phãi np Nhà nuàc 313 11 16.048.295 
3. Phãi trânguäi lao dng 314 1.438.073.186 1.931.249.094 
4. Chiphiphaitrangânhn 315 772.498.258 249.758.125 
5. Doanh thu chira thrc hin ngAn hn 318 17 5.203.799.784 5.203.799.784 
6. Phãi trã ngân han khác 319 18 4.255.410.602 3.960.148.225 
7. Qu5 khen thtrâng, phuc lçii 322 680.918.916 574.962.946 
II. Ncr dài hn 330 196.463.700.855 200.763.963.467 
1. ChiphIphãitràdàihn 333 143.375.872 127.030.620 
2. Doanh thu chua thrc hin dài hn 336 17 185.868.163.712 191.071.963.496 
3. Thud thu nhp hoàn 1i phãi trã 341 19 10.375.970.795 9.488.778.875 
4. Qu phát triOn khoa hQc V Cong ngh 343 76.190.476 76.190.476 

D - VON CHU sO HCJ'U 400 553.768.972.623 553.162.126.252 

L VOn chü ser hthi 410 20 553.768.972.623 553.162.126.252 
1. VOn gOp cUa chO sâ hthi 411 500.000.000.000 500.000.000.000 

- Cd phidu phd thông có quydn bidu quydt 411a 500.000.000. 000 500.000.000.000 
2. Qu du tir phãt triOn 418 44.35 1.392.969 44.351.392.969 
3. Lçi nhun sau thuO chua phân phOi 421 9.417.579.654 8.8 10.733.283 

- LNST chu!a phdn phdi lüy ke' ddn cudi nàm trwãc 421a 8.560.777.313 6.311.173.580 

- LNST chwa phdn phdi trong näm 42/b 856.802.341 2.499.559.703 

TONG CQNG NGUON VON (440 = 300 + 400) 440 764.318.539.821 780.957.945.975 

Ø00794, 
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Phm Minh VT Phüng Nhw DUng 
KO toán trirorng Giám dOc 

Vüng Tàu, ngày 01 tháng 03 näm 2022 
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Phm Thi Htro'ng Giang 
NgirOri Ip biAu 

Phm Minh VT 
Ke toán truOng 
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CONG TY CO PHAN DAU TU DAU KHI SAO MAI - BEN DiNH MAU SO B 02-DN 
s6 65A3, dung 30/4, Phuing Thâng Nht, TP. Vüng Tàu Ban hành theo Thông tu s6 200/2014/TF-BTC 
Tlnh Ba Rja - Vüng Tàu, Vit Nam ngày 22 tháng 12 nam 2014 cüa B Tài chlnh 

BAO CÁO KET QUA HOT DNG KINH DOANH 
Cho näm tài chInh kêt thik ngày 31 thang 12 näm 2021 

CHI TIEU 
Ma 
s 

Thuyt 
minh Näm 2021 

Dm vj: VND 

Näm 2020 

1. Doanh thu bàn hang và cung cAp djch v,i 01 23 156.138.893.444 172.412.455.372 
2. Doanh thu thuAn ye bàn hang và cung cAp dich  vy 10 156.138.893.444 172.412.455.372 
(10 = 01) 
3.Giavónhangban 11 24 150.258.142.208 165. 180.227.725 
4. Lçi nhun gp ye bàn hang và cung cAp dch vy 20 5.880.751.236 7.232.227.647 
(20=10-11) 
5. Doanh thu hot dng tài chinh 21 26 21.013.161,190 24.537.662.767 
6. Chi phi tài chinh 22 142.056.686 
7. Chi phi ban hang 25 27 1.143.775.491 1.557.560.717 
8. Chi phi quãn 1 doanh nghip 26 27 23.9 14.839.005 25.947.907.687 
9. Lçi nhun thuAn tfr hot dng kinh doanh 30 1.693.241.244 4.264.422.010 

3O=20+21-(25+26)} 
10.Thunhpkhác 31 50.753.018 7.303.735 
11.Chiphikhác 32 1. 104.73 1.117 
12. Lçi nhun khác (40 = 31 - 32) 40 50.753.017 (1.097.427.382) 
13. TAng Icr1 nhuãn ke toán tru*c thue (50=30+40) 50 1.743.994.261 3.166.994.628 
14. Chi phi thue TNDN hin hành 51 28 (219.756.995) 
15. Chi phi thué TNDN hon 1i 52 19 887.191.920 887.191.920 
16. Lçi nhun sau thue thu nhp doanh nghip 60 856.802.341 2.499.559.703 
(60=50 - 51 - 52) 
17. Läi co' bàn trên có phieu 70 29 17 45 

0794 
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Phüng Nhir Dung 
Giám dAc 
Vüng Tàu, ngày 01 tháng 03 nám 2022 
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CONG TY CO PHAN DAU TU' DAU KHI SAO MAI - BEN DINH MAU sO B 03-DN 
s6 65A3, &thng 30/4, Phung TMng Nht, TP. VOng Thu Ban hành theo Thông tix so 200/2014/TT-BTC 
Tinh Ba Rja - Vflng Tàu, Vit Nam ngày 22 tháng 12 näm 2014 cüa B Tài chlnh 

BAO CÁO LUU CHUYEN lIEN T 
(Theo phuring pháp gidn tiip) 

Cho nam tài chfnh kt thüc ngay 31 thãng 12 nàm 2021 
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CHI TIEU M 
sO 

I. Lirn chuyM tin tir hoat dng kinh doanh 
1. LØ nhun lrwóc IhuE 

2. Diiu chlnh cho cdc khodn 

- Khâu hao TSCD 
- L chnh Ich t)2 giá h6i doái do dánh giá lai  các khoãn mvc 
tién t cO gôc ngoi t 
- LAi, 1 tr hoat dng du tu 
3. LØ nhujln 1w hog: dng kinh doanh IrwOc Ihay dO! voAn 

lieu d3ng 

- Tang, giãm các khoãn phãi thu 
- Tang, giãm hang tOn kho 
- Tang, giãm các khoãn phãi trã (Khong kO lài vay phãi trã, 
thuO thu thp doanh nghip phãi np) 
- Tang, giám chi phi trã truOc 
- TiOn thu khác tr hot dng kinh doanh 
- TiOn chi khâc cho hoat dng kinh doanh 
Lieu chuyin din thudn tfr hog: dj3ng kinh doanh 

II. Liru chuyn tin tir hoat dung dAn tir 
1.Tin chi c1 mua sam, xay drng TSCf) và câc tài san dai 
hn khác 
2.TiOn thu tr thanh 1)2, nhucmg ban TSCD và các tãi san dài 
han khác 
3.Tin chi cho vay, mua các cong ci nçi cüa dan vj khác 
4.TiOn thu hOi cho vay, ban 1a  các cong ci nq cUa dan vj 
khãc 
5.TiOn thu lAi cho vay, cô tirc và tcii nhun ducic chia 
Lieu chuyin din thudn lfr hog: dng diu lie 

III. Liru chuyAn tin tir hoat dng tài chnh 
Lieu chuyin tim thun Lw hog: dng là! chlnh 

Luu chuyn tin thuAn trong nam (50 = 20+30+40) 
Tin và tirong dirong tin dAu nam 
Anh huâng cüa thay d6i t)2 giá hôi doái quy dOi ngoi t 
TiM và tirong dining tiM cuOi näm (70 = 50+60+61) 

Pham Thj Hirong Giang 
Ngu*i Ip biM KE toän truong 

Pham Minh VT  

Dan vj: VND 
Näm 2021 Nm 2020 

VND VND 

1.743.994.261 

9.708.950.692 
(31.831.185) 

3.166.994.628 

10.5 18.974.021 
(14.410.692) 

(20.986.913.718) (24.526.316.970) 
(9.565.799.950) (10.854.759.013) 

8.562.820.292 8.254.527.416 
10.959.138.996 (10.542.027.663) 

(18.679.192.844) 8.327.106.735 

306.473.685 (879.804.332) 
- 1.309.232.995 

(144.000.000) 
(8.560.559.821) 

(1.937.318.560) 

13.181.818 

(4.385.723.862) 

(16.995.298.209) 

(405.000.000.000) (280.000.000.000) 
395.000.000.000 250.000.000.000 

22.984.142.858 25.332.933.413 
11.060.006.116 (21.662.364.796) 

2.499.446.295 (26.048.088.658) 
53.140.405.601 79.174.083.567 

31.389.507 14.410.692 
55.671.241.403 53.140.405e601 

Phung Nhir Dung 
Giäm dOe 
ViThg Tàu, ngày 01 thang 03 näm 2022 
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CONG TY cO PHAN DAU TU DAU KHI SAO MAI - BEN D1NH MAU SO B 09 -DN 
So 65A3, duong 30/4, Phuing Thing NhAt, TP. Vung Thu Ban hành theo Thông tu sO 200/20141VF-BTC 
Tlnh Ba Rja - Vüng Tàu, Vit Nam ngày 22 thang 12 nam 2014 cUa BO Tài chfnh 

THUYET MINH BAO cÁo TAI CH!NH 
Các thuylt minh nay là m(5 b5 ph4n  hQp thành va cdn dwçxc dQc ddng th&i vái báo cáo tài chInh kern theo 

1. THONG TIN KHAI QUAT 

Hlnh thüc s hüu vOn 

COng ty CO ph&n Du ti.r Du khf Sao Mai - Ben Dlnh (g9i t&t là "COn ty") duqc thành 1p  và hoat dung 
ti Vit Nam duài hlnh thic Cong ty cO phn theo Giey chixng nhn Dáu tu sO 49121000147 dang k len 
deu ngày 27 thang 9 nm 2012 và thay dôi 1n thU nhât ngày 27 thang 10 nam 2016 do Uy ban NhAn dan 
tinh Ba Rja - Vüng Tàu cp. 

Theo Giey Chthig nhn Dang k Doanh nghi4p thay d6i ln thi 9 ngay 28 tháng 11 nm 2017, vOn diOu 
l cUa Cong ty là 500.000.000.000 VND, tung &rcmg 50.000.000 cO phiOu, mnh giá mi cO phiOu là 
10.000 VND. 

CO phiOu cüa Cong ty dang duc nim yOt trn Upcom vài ma chcrng khoán là PSB. 

TOng sO nhân vin Cong ty ti ngày 31 tháng 12 nàm 2021 là 80 ngtri (tai ngày 31 tháng 12 nAm 2020 là 
81 ngixii). 

Ngành nghe kinh doanh và hot dng chinh 

- Khai thác cvm  cãng và khu kinh t Sao Mai - Bn Dinh; Khai thác cim cáng container; 
- San xuet, süa chQa và cho thuê container; Djch vi di 1 thu bien; Déng mài và sCm chtta thu thuyOn 

và các phung tin nOi; lap rap gian khoan và các cOng trinh nOi phic vi nganh den khi. 
- Xây d%mg các cong trInh phic vii ngành deu khl; Kho chCra các san pMm dAu khI; Các cong trinh 

du&ng Ong dn dâu, khI, nhiên lieu. 
- Mua bàn may mOc, thiOt bj phc vi ngành dáu khi và hang hãi; 
- Kinh doanh phân bOn, 4t lieu xây d%rng, hOa chat (trCr hOa chet cO tInh dc hi m?nh  và cern luu 

thông; trr hOa chet sCr ditng trong nông nghip). 
- Kinh doanh 4n tài du&ng bien, dtrxng thUy ni dja; Vn tãi hang bang duong b; Vn tài dAu thO và 

các san phem lQc hóa deu. 
- Cho thu các phiwng tin 4n tài; Cho thu kho bài. 

Chu k5' san met, kinh doanh thông thirOng 

Chu k' san xuát, kinh doanh thông thuong cUa Cong ty dtrcic thrc hin trong thai gian khOng qua 12 
tháng. 

Tuyên bO ye khá nang so sánh thông tin trn Báo cáo tài chlnh 

Thông tin so sánh là các thông tin dtnc trinh bay trén báo cáo tài chinh cho nàm tài chInh kOt thüc ngày 
31 tháng 12nam2020daduqccongb0. 

2. NAM TAI CHiNH, CHUAN MIJC KE TOAN vA CHE DQ KE TOAN AP DVNG 

Näm tài chInh 

Näm tài chInh cUa Cong ty bat den tir ngay 01 tháng 01 và kOt thUc vào ngày 31 thang 12 hang näm. 

ChO d kO toán áp dyng 

Cong ty áp ding các chuan m,rc ke toán, Che d ké toán doanh nghip Vit Nam duçc ban hành theo 
Thông tix sO 200/2014/TF-BTC ngày 22 tháng 12 nàm 2014, thông tu sCm dôi bO sung sO 53/2016/TI'-
BTC ngay 21 tháng 03 nàm 2016 và các thông tu huàng dn thic hin chuân mrc ke toán cUa B Tài 
chlnh trong vic 1p và trmnh bay Báo cáo tài chInh. 
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CONG TV CO PHAN DAU TU' DAU Kill SAO MAI - BEN DiNH MAU SO B 09 -DN 
S 65A3, dixing 30/4, Phuing Th.ng Nht, TP. Vüng Tàu Ban hánh theo Thông tu so 200/20141TT-BTC 
Tlnh Ba Rja - Vflng Tàu, Vit Nam ngày 22 tháng 12 n.m 2014 cta B Tài chfnh 

U THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH (Tip theo) 
Các thuyét mink này1à mt b ph2n hQp thành và can duv dQc dong th&i vái báo cáo tài chink kern theo 

2. NAM TA! CHINH, CHUAN MVC  KE TOAN VA CHE DQ KE TOAN AP DVNG  (Tip theo) 
U 

Tuyên bó v vic tuãn thu chuân myc k toán và ché d k toán 

Ban Giám dóc dam báo dà tuán thu yéu cu cüa cac Chun mvc  k toán, Ch d k toán doanh nghip 

• 
Vit Nam duqc ban hành theo Thông tu so 200/20141TT-BTC ngáy 22 tháng 12 nm 2014 cüng nhu các 
thông tu huang dn thirc hin chuân mrc ké toán cua BO Tãi chfnh trong vic 1p báo cáo tài chmnh. 

U Báo cáo tài chinh kern theo không nhm phán ánh tinh hinh tài chinh, kOt qua hoat dng kinh doanh và 

U tInh hInh itni chuyn tin t theo các nguyen tc và thông 1 k toán duqc chap nh.n chung tai  các nuàc 
khác ngoài Vit Nam. 

• 3. TOM TAT CAC CHINH SACH KE lOAN CHU yEu 

U Cy sr Ip  Báo cáo tài chlnh 

U Báo cáo tài chlnh kern theo duçic trInh bay bang DOng Vit Nam (VND), theo nguyen tc giá gOc Va phi 
hçip vài Chun mvc  k toán, Ché dt ke toán doanh nghip Vit Nam vá các quy djnh pháp 1 cO lien quan 

U den vic 1p Va trinh bay báo cáo tái chlnh. 

• Urc tinh k 

U	 Vic 1p  báo cáo tài chinh than thu theo Chun mrc k toán, Ché dO k toán doanh nghip Vit Nam và 
các quy djnh pháp l cO lien quan den vic 1p Va trinh bay báo co tài chinh you cu Ban Giám d6c phãi 

• cO nhUng uàc tlnh Va giá djnh ánh huang dOn sO lieu báo cáo vO cong nq, tai san và vic trinh bay các 
khoán cong nq và tài san tiOm tang tai  ngáy 1p báo cáo tãi ch!nh cüng nhu các so 1iu báo cáo ye doanh 

• 
thu và chi phi trong suOt kS' hoat dQng. Mc dü các uàc tinh ké toán duqc 1p bang tat cã si,r hiOu biét cua 
Ban Giám dOc, sO th,rc té phat sinh cO the khác vâi các uOc tlnh, giã djnh dt ra. 

Dánh giá và ghi nhn theo giá trl hçp l 

Lut K toán da cO hiu lrc tr ngay 01 tháng 01 nm 2017, trong dO bao gOm quy djnh v Dánh giá và 

U
Ghi nhn theo giá trj hcip 1'. Tuy nhiOn, cho dOn thii dim hin tai, chua cO huàng dn ciii the cho van dé 
nay; theo do, Ban Giám dôc dà xem xOt Va áp ding nhu sau: 

U a) COc khoán myc tin t cO gdc ngoqi t dztçic dOnh giá theo j  giá giao d/ch thc ti, 
b,) DOi vO'i tài san và n phái Ira (ngoai các myc a IrOn d',.) Cong ' không Co co' so dO xOc djnh duqc 

• giá trj mt cOchdOng tin cy do dO Cong ' dang ghi nhn theo giá gOc z'rft di các khoân dphong 
cOn trIch lcip (n0u cO) theo quy djnh hin hank 

Tien Va cäc khoán tung du'ong tién 
U 

Tiên và các khoán tucmg duang tien bao gOm tiên mat tai qu5', cac khoán tiên gui khOng ks/ han, cac khoãn dau V.1 

U ngen han,  cO khá nang thanh khoán cao, dO dáng chuyOn dôi thành tiOn vã it rUi ro lien quan den vic bin dOng giá 
trj. 

U Các khoän dau tu' tài chInh 

U Cdc khodn du 1w ndm gia' din ngày ddo h(ln 

U Các khoãn dau tu nm gi den ngày dáo han  bao gOm các khoán dan tu ma Cong ty cO ' djnh và khà 
nàng giu den ngay dáo han.  Các khoán dan tu nám gi dn ngay dáo han  bao gOm: các khoan tin gi 

U ngân hang cO ki han. 

U Khoán dan tu nm giC1 den ngay dáo han  dixçc ghi nhn bat Mu tir ngày rnua và duqc xác djnh giá fri ban 
Mu theo giá mua và các chi phi lien quan den giao djch mua các khoãn dâu tu. Thu nhp lai tr các khoàn 
Mu tu nam gi den ngay dáo han  sau ngày mua duc ghi nhn trOn Báo cáo ket qua hoat dng kinh 
doanh trên cci sâ di,r thu. 

U 

U 
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CONG TY CO PHAN DAU TU DAU KHI SAO MA! - BEN DINH MAU sO B 09 -DN 

• 
So 65A3, dtrng 30/4, Phtx&ng Thâng NhAt, TP. VQng Thu Ban hành theo Thông tu sO 200/2014,TF-BTC 
Tinh Ba Rja - VOng Tàu, Vit Nam ngày 22 tháng 12 nam 2014 cüa B Tài chlnh 

• THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (Tip theo) 
Các thuyét minh nay là m5t bç3 phin hQp thành và can du'qc dQc dOng thth vol bdo cáo tài chmnh kern theo 

3. TOM TAT CAC CH!NH SACH KE TOAN CHU YEU (Tip theo) 

Ddu 1w vâo cong ci von cüa &m vj khdc 

Dâu tu vào cong cv v6n cüa dan vj khác phãn ánh các khoán dàu tix cong cv vnnhung Cong ty không Co 

• 
quyn kiêm soát, dông kiêm soát hoac CO ánh huâng dáng ké dôi vài ben duçic dâu 

• 
Khoãn du tu vào cong cv vOn các don vj khác ducic phàn ánh theo nguyen giá trr các khoàn dr phong 
giàm giá du tu. 

1 Dyphèng tOn thOl cho cdc khoOn dOu 1w vOo cong cy vOn cOo &in vj k/sOc dwç'c inch I1p nhw sau 

• DOi vOi khoãn du tu không xác djnh ducc giá trj hçip l ti thii diOm báo cáo, vic 1p di, phong 
. thrc hin can cr vào khoàn 10 ccia ben duçc dàu tu vài mCrc trlch Ip bang chénh ich gina vOn gOp thirc 

té cüa các ben tai  don vi khác và vOn chü sO Mu thic cO nhAn vOl t' l gOp vOn cUa COng ty so vOl tOng 
sO vOn gOp thrc té cüa các ben tai  don v: khác. 

Nç phãi thu 

Nçi phài thu là sO tiOn cO th thu h0i cUa khách hang hoc các dOi tuqng khác. Ncr phái thu duçc trthh bay c 
• theo giá trj ghi sO trr di các khoàn di,r phOng phâi thu khO dOi. 

Ki 

• D phang phài thu khO dOi ducrc trich 1p cho nhttng khoán ncr phái thu dA qua han  thanh toán tr sáu 
tháng trO len, hoac  các khoán ncr phãi thu ma nguri nq khO cO khà nang thanh toan do bj thanh 1, phá 

• san hay các khO khan tuang tir. 

• 
Hang tOn kho 

I Hang tOn kho ducic xác djnh trén co sO giá thp han gitta giá gOc và giá trj thun cO thO thi,c hin duqc. 
Giá gOc hang tOn kho bao gôm chi phi mua và các chi phi khác cO lien quan tiVe tiOp den vic mua ha9 

R tOn kho, chi phi nguyen 4t tiu trc tiep, chi phi lao dng tri1rc tiep va chi phi san xuAt chung, nOu cO, de 
cO ducrc hang tOn kho 0 dia  diem và trng thai hin tai.  Giá gôc cCa hang ton kho duqc xác djnh theo 

. phuong pháp binh quân gia quyên và duçrc hach  toán theo phuang pháp ké khai thuOng xuyén. Giá tn C 
thuen cO thO thijc hin ducrc duçrc xác djnh b&ng gia ban uOc tInh trO các chi phi uOc tInh dO hoAn thành C 
san phm cüng chi phi tiép thj, ban hang và phân phôi phát sinh. J .  

Dr phOng giàm giá hang tOn kho cOa Cong ty duqc trich 1p theo các quy djnh hin hành. Theo do, COng 
• ty duqc phOp trich 1p di,r phOng giàm giá hang tOn kho lOi th01, hOng, kOm phOm chet và trong thi&n :1 

hcsp giá gOc cüa hang tOn kho cao han giá tn thuen cO thO thi,rc hin duqc tai  ngày kOt thUc niOn dO k 
• 

• Tài san thuO hot dQng 

• MOt khoãn thuê dtrçrc xem là thué hoat  dng khi ben cho thué vn duçcc huOng phn iOn các quyOn lqi và 
phâi chju rUi ro vO quyOn sO httu tài san. Chi phi thué hot dng duqc ghi nhn vào Báo cáo kOt qua hoat 

• dOng kinh doanh theo phucrng pháp duOng thng trong suOt th0i gian thué. Các khoàn tiOn nhn 
hoc phài thu nhm to diu kin k' két hcrp dông thué hoat dng cüng ducrc ghi nhn theo phucrng pháp 

• 
duOng thang trong suôt thOl gian 
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CONG TY CO PHAN DAU TU DAU KHt SAO MAI - BEN DNH MAU SO B 09 -DN 
S6 65A3, dtrlrng 30/4, PhuOng Th&ng NhAt, TP. Vüng Tàu Ban hành theo Thông ttr s 200/2014/TT-BTC 
Tinh Ba Rja - VOng Tàu, Vit Nam ngày 22 thang 12 nàm 2014 cüa B Tài chfnh 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tip theo) 
Các thuyêt minh nay là mt b5 phn hc.rp thành và can thrcxc dQc dOng th&i vol báo cáo tài chInh kern theo 

3. TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU (Tiép theo) 

Tài san có djnh hOu hinh và khu hao 

Tài san c djnh hth3 hinh duçc trinh bay theo nguyen giá trir giá tn hao mOn 1ü1' k& Nguyen giá tài san c6 
djnh httu hhih bao gOm giá mua và toàn b các chi phi khác lien quan trlrc tiep den vic dua tài san vào 
trng thai sn sang sr dng. TM san cô djnh hftu hlnh ducic khàu hao theo phtrcing phap dung thàng dra 
trén thii gian hu dvng  uOc tinh, ci,i th nhtr sau: 

Thri gian scr di,ing 
ràc tinh 
(Näm) 

Nhà cCra, 4t kién tric 06-07 
May mOc, thi& bj 07-15 
Phircmg tin 4n tãi, truyên dn 07 
Thiet bj, ding ci quãn l' 03-05 
Tài san c djnh khác 05-40 

Các khoàn lài, l phát sinh khi thanh l', bàn tài san ià chênh loch  giüa thu nhp tr thanh l' Va giá trj cOn 
li cUa tài san và duqc ghi nhn vào báo cáo ket qua hot dng kinh doanh. 

Tài san Co djnh vô hlnh và khu hao 

Tài san cO djnh vô hinh the hin giá trj phn mOm kO toán và tài san khac; duçc trinh bay theo nguyen giá 
trmr giá tn hao mOn lily kê. Phân mOm kO toán duçc khu hao theo phuting pháp duO'ng thang trong vOng 
nAm (05) nam. 

Bt dng san dOu ttr 

Bt dng san Mu tu bao gm co s h tOng do Cong ty nm gi0 nhOm mi,ic dich thu lqi tir vic cho thuê 
duçc trinh bay theo nguyen giá trir giá trj hao mOn Ifly kê. Nguyen gia bAt dng san dâu tu ti,r xây là giá 
trj quy& toán cong tninh hoc các chi phi lien quan tri,rc tiOp cUa bat dng san Mu tu. Bat dng san Mu tu 
cho thuê duqc khâu hao theo phtrong phap dtr&ng thàng trong suOt thri gian cho thuê. 

Chi phi xãy dçrng co bàn dv dang 

Các tài san dang trong qua tninh xay drng phc vv mic dich san xuAt, cho thue, quán l  hoc cho các 
mic dich khác duc ghi nhn theo giá goc. Chi phi nay bao gôm các chi phi can thiOt de hmnh thành tài 
san bao gôm chi phi xây lap, thi& bj, chi phi khác có lien quan phO hqp vOi chinh sách k toán cUa Cong 
ty. Các chi phi nay se duçic chuyên sang nguyen giá tài san cô djnh theo giá tam  tinh (nêu chua cO quyOt 
man ducic phe duyt) khi các tài san ducic bàn giao dua vào sir diing. 

Theo quy djnh V0 quán l' Mu tu và xay dimg cUa Nhà nuàc, tily theo phân cAp quãn 1, gia tn quyOt toán 
các cOng trinh xây d,rng co bàn hoàn thành cOn dixçc các c quan cO thOrn quyOn phe duyt. Do do, giá tn 
cuOi cling cUa các cong trinh xày drng ca bn cO the thay dOi và phi thuc vào quyOt toán duqc phê 
duyt bôi các co quan có thOrn quyOn. 

Các khoän trã trir6c 

Chi phi trá trtràc bao g6rn các chi phi th%rc tO d phat sinh nhung cO lien quan dOn kOt qua hoat dung san 
xuAt kinh doanh cüa nhiêu ki kO toán. Chi phi trà trtràc bao gôm giá trl cong ciii, d%ing ci,i, linh ki'n loai 
nhO d xuAt dOng và các chi phi báo tn, cái tao  nhà may. Các chi phi nay duc vOn hOa duài hmnh thrc 
các khoãn trã trirOc và duqc phàn bô vào Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh, sir dmg phuang phap 
duOng thàng theo các quy djnh kO toán hin hành. 
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I CONG TV CO PHAN DAU TU' DAU Kill SAO MAI - BEN DINH MAU sO 809 -DN 
S6 65A3, duing 30/4, Phuvng Thing Nht, TP. Viing Tàu Ban hanh theo Thông tu so 200/2014,TF-BTC 
llnh Ba Ria  - VQng Tàu, Vit Nam ngày 22 tháng 12 nàm 2014 cUa B TM chlnh  

THUYET MiNH BAO CÁO TAI CHINH (Tip theo) 
Các thuye'e minh nay là mt b5 phn hc.p thành va can duvc dQc dông th&i vái báo cáo rài chInh kern theo 

3. TOM TAT CAC CHiNH SACH KE TOAN CHU YEU (Tip theo) 
I 

Các khoän nq phãi trã và chi phi phäi trä 

S 
Càc khoàn nq phãi trã và chi phi phài trà duçirc ghi nh.n cho so tièn phãi trã trong tuong lai lien quan dOn 

• hang hOa và djch vv dà nhn duccc. Chi phi phãi trã duçic ghi nhn dra tràn càc uàc tlnh hcip l v sO tiOn 
phâi trà. 

5 Vic phân loai càc khoãn phài trã là phài trá nguii bàn, chi phi phài trà, phai trã khác ducic thc hin theo 

S nguyen tAc sau: 

rn • Phài trâ ngu&i bàn phàn ánh các khoàn phài trà mang tinh chAt thumg mai  phát sinh ttr giao djch 
mua hang hOa, djch vi, tài san và ngui bàn là dan vj dc 1p vOi Cong ty, bao gOm cã các khoãn 

• phài trà khi nhp khAu thông qua nguii nhn üy thác. 
Chi phi phãi trá phan ánh càc khoãn phài trã cho hang hóa, djch v dA nhn duqc tr nguori bàn hoc 

I
dA cung CAP cho nguii mua nhLrng chua chi trã do chua cO hOa dan hoc chua dü hO sci, tài lieu kO 
toán và các khoàn phài trà cho ngui lao dng V0 tiàn hrang nghi phOp, càc khoãn chi phi san xuAt, 
kinh doanh phãi trich tru'Oc. 

I . Phài trà khàc phan ánh càc khoàn phài trá không cO tinh thuo'ng mgi, không liOn quan dOn giao djch 
mua, bàn, cung cap hang hOa djch vi,i. 

Ghi nhn vOn chü sfr hOu 
S 

VOn gop cüa chU sâ hu duc ghi nhn theo sO vOn th,rc t dA gop cüa càc cO dong. VOn Mu tu cüa chU 

5 sO hftu dtrcic phàn ánh là sO vOn DiOu l thirc gop cUa các cô dOng. 

I Phân phOi lçri nhuãn 

• Lçii nhun sau thuO thu nhp doanh nghip ducc phân phOi cho càc CO dong sau khi dA trich 1p các 
theo DiOu 1 cOa Cong ty cüng nhu càc qui djnh cüa phap 1ut và dA ducic Dai hOi dong cO dOng phO 

• duy. 

• 
Vic phan ph6i lçi nh4n cho các CO dOng dtrçc can nhc dOn càc khoàn mic phi tiOn t nm trong iqi 
nhu.n sau thuO chua phân phOi cO thO ãnh huOng dOn luOng tiOn Va khà nang chi trá CO tOe nhu lAi do 

I dành giá Iai  tài san mang di gop vOn, lAi do dành già Ii càc khoàn mvc  tiOn t, càc cOng ci tài chlnh và 
càc khoãn mvc  phi tiOn t khác. 

I Ghi nhn doanh thu 

S Doanh thu bàn hang ducc ghi nhn khi dOng thOi thOa mAn tAt Ca näm (5) diOu kin sau: 

• (a) Cong ty dA chuyOn giao phAn IOn rOi ro va lçii ich gAn liOn vOi quy0n sO hctu san phAm hoc hang hOa 
cho nguOi mua; 

S (b) Cong ty khOng cOn nAm gitt quyOn quàn l' hang hOa nhu nguOi sO hUu hang hOa hotc quyOn kiOm 
soàt hang hOa; 

I (c) Doanh thu duccc xàc djnh tuong dôi chäc chan; 
(d) Cong ty sO thu ducic li Ich kinh tO tO giao djch bàn hang; và 

• (e) Xâc djnh ducc chi phi liOn quan dOn giao djch bàn hang. 

5 Doanh thu cOa giao djch vO cung cAp djch vi ducc ghi nhn khi kOt quA cUa giao djch dO duçxc xác djnh 
mt cách dang tin cay. TruOng hqp giao djch vO cung cap djch vi lien quan den nhiOu kS'  thi doanh thu 

5 duc ghi nhan trong nAm theo kOt qua phAn cOng vic dA hoàn thành ti ngày cUa Bang can dOl kO toán 
cOa k' do. KOt qua cOa giao djch cung cap djch vi,i duçc xàc djnh khi thOa mAn tAt cà bOn (4) diOu kiin 

5 sau: 

S (a) Doanh thu duçic xàc djnh tucmg dOi chAc chAn; 
(b) CO khã nang thu ducyc lii ich kinh tO tO giao djch cung cap djch vi do; 

S (c) Xác djnh ducic phAn cong vic dA hoàn thành ti ngay cOn Bang can dOi kO toán; và 
(d) Xàc djnh duqc chi phi phàt sinh cho giao djch và chi phi dO hoàn thành giao djch cung cap djch vi 

do. 
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CONG TY CO PHAN DAU T(X DAU Kill SAO MAI - BEN DINH MAU sO B 09 -DN 
s6 65A3, dtring 30/4, Phuing Thâng Nht, TP. Vflng Tàu Ban hành theo Thông tu s 200/2OI4iTT-BTC 
Tinh Ba Rja - Vüng Tàu, Vit Nam ngày 22 tháng 12 nàm 2014 cüa B Tài chlnh 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tip theo) 
Các fhuyit minh nay là rn5t b3 phan hcxp thành va cdn duvc dQc ddng thai v&i báo cáo tài chinh kern theo 

3. TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU vEu (Tip theo) 

Ghi nhn doanh thu (Tip theo) 

Lai tin gri duqc ghi nhn trôn co sâ d6n tich, duc xác djnh trn s du các tài khoán tièn gi và lai suát 
áp drng. Lai tir các khoãn dâu tu ducic ghi nhn khi Cong ty cO quyn nhn khoán lai. 

Hçp dng xây dyng 

Khi kt qua thrc hin hcrp d6ng xây dirng CO th dwc uàc tinh mt cách dang tin cay, doanh thu và clii 
phi liOn quan dn hçxp dông dtrcrc ghi nhan  Pwng mg vài phan cong vic d hoàn thãnh tai  ngay k& thüc 
niOn dO k toán duçc tfnh bang t' l phAn tram gicta chi phi phát sinh cüa phn cong vic d hoàn thành 
ti ngay két thüc niOn dO k toán so vài t6ng chi phi dr toán cUa hp dng, ngoi ti* trtrOng hqp clii phi 
nay không tung dLrcmg vài phn khi hrcmg xây lap dA hoàn thành. Khoãn chi phi nay cO th bao gôm 
các chi phi phi thOrn, các khoán b6i thuäng và chi thuâng thrc hiOn hçrp dng theo thOa thuan  vài khách 
hang. 

Khi kt qua thrc hin hçrp dng xay di,rng không th duc uàc tinh mOt  cách clang tin cay,  doanh thu chi 
duçic ghi nhn turng ducrng vài chi phi ca hqp d6ng dA phát sinh ma vic duçrc hoàn trá là tuang d& 
chäc chän. 

Ngoit 

Các nghip vi phát sinh bang ngoi t &rçtc chuyn d6i theo t giá tai  ngày phát sinh nghip vi,i. So du 
càc khoãn muc  tiOn t cO gOc ngoi t ti ngãy kOt thUc niOn dO kO toán &rcic chuyM dOi theo t giá tai 
ngay nay. ChOnh lch t' giá phát sinh &rçrc hach  ton vao Báo cáo kOt qua hoat dOng kinh doanh. Lai 
chOnh Ich t' giá do dánh giá Ii các sO du cal  ngày kOt thUc niOn d kO toán khong duçc dttng d chia cho 
cO dông. 

ThuE 

Thud thu nhap  doanh nghip th hin tOng giá tn cOa sO thud phài trâ hin tai  và sO thu hoân lai. 

sO thué phãi trá hin t0i dwc tinh da trOn thu nhp chju thud trong nàm. Thu nhp chju thu khác vài lqi 
nhun thuân duçrc trinh bay trên Báo cáo kOt qua hot dOng kinh doanh vi thu nhp chju thuO khOng bao 
gOm các khoàn thu nhp hay chi phi tinh thuO hoc ducc khâu trr trong các nám khác (bao gOm cà i 
mang sang, néu cO) và ngoài ra không bao gOm các chi tiOu khOng chju thuO hoc không &rçlc khu trr. 

Thu thu nhp hoan 'a1  duçcc tInh trOn các khoàn chênh lch gitta giá trj ghi sO và Cu so tInh thu thu nhp 
cUa các khoàn mi,ic tài san hoc cong nçi irOn báo cáo tài chinh va duc ghi nhn theo phucrng pháp Bang 
can dOi kO toán. Thu thu nhap hoan 10i phai trã phài ducic ghi nhn cho tht cà các khoàn chOnh loch torn 
thl,i cOn tài san thuO thu nhap hoàn ll chi duc ghi nhn khi chic chan cO dO lçri nhun tinh thu trong 
ttrang lai d khAu trr các khoàn chOnh Ich tam  thOi. 

Thud thu nhp hoan Lai dtrqc xác djnh theo thud suat ds,r tinh sé áp ding cho nam tài san di.rqc thu hOi hay 
nq phãi trã dtxçic thanh toán. ThuO thu nhp hoan lai ducic ghi nhn vào Báo cáo kt qua hoat dOng kinh 
doanh và chi ghi vào von chU sO hu khi khoán thuO dO cO liOn quan dn các khoãn m,ic ducrc ghi thAng 
vào von chO sO hctu. 

Tài san thué thu nhp hoan li và nçx thud thu nhp hoàn Ii phài trá duçrc bU ttir khi Cong ty cO quyOn 
hqp pháp dO bO trr gitta tài san thuO thu nhp hin hành vOl thuO thu nhp hin hành phài nOp và khi các 
tài san thuO thu np hoàn li và nç thuO thu nhp hoan Ii  phãi trá liOn quan tOi thuO thu nhp doanh 
nghip duçrc quàn I' bOi cOng mOt  cu quan thuO và Cong ty cO dix djnh thanh toán thuO thu nhp hin 
hành trOn cci sO thuân. 

Vic xác djnh thuO thu nhp cOa COng ty can cit vào các quy djnh hin hành vO thuO. Tuy nhiOn, nhng 
quy djnh nà7 thay dOi theo titng thri k' và vic xác djnh sau cOng ye thuO thu nhp doanh nghip tOy 
thuOc van ket qua kiOm ira cCta cci quan thuO cO thm quyOn. 

Các loi thuO khác duçrc áp ding theo các lut thuO hin hành tOl  Vit Nam. 

14 



I 

S 

I 

S 

I 

S 

S 

S 

S 

U 

U 

I 

U 

U 

S 

S 

S 

S 

U 

S 

S 

U 

U 

S 

U 

U 

I 

S 

I 

S 

S 

U 

N 

I 

CONG TV CO PHAN DAU TU DAU KHI SAO MAI - BEN DiNH MAU sO B 09 -DN 
S6 65A3, dtr&ng 30/4, Phung Thâng Nht, TP. VQng Thu Ban hành theo Thông tu So 200/20141TT-BTC 
Tinh Ba R'a - VOng Tàu, Vit Nam ngày 22 tháng 12 nàm 2014 cüa B Tài chfnh 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tip theo) 
C'ác thuyet rn/nh nay là mt b3 phin hap thành và can dwcrc dc dông thöi v&i báo cáo tài chInh kern theo 

3. TOM TAT CAC CH!NH SACH KE TOAN CHU YEU (Tip theo) 

Ben lien quan 

Các ben dixçic coi là lien quan néu mt ben CO khà náng kim soát hoac cO ãnh huâng dáng k d6i vat bn 
kia trong vic ra quyOt djnh các chlnh sách tài chinh và hoat dng. Càc bàn cOng duçic xem là bàn han 
quan nOu càng chju sr kiém soát chung hay chju ãnh huong dâng k chung. 

Trong vic xem xOt mOi quan h cüa các bàn lien quan, bàn cht cUa mM quan h duçc chO trQng nhièu 
hcm hinh thrc phap I. 

4. TIEN 

31/12/2021 01/01/2021 
YND VND 

lien mat 100.255.523 101.115.643 
Tin gi ngân hang không k' han 55.570.985.880 53.039.289.958 
Cong :' 55.671.241.403 53.140.405.601 

J4 '. 
' 

5. CAC lUIOAN MU TU TAI CHINH * 

31/12/2021 01/01/2021 
Giá gOc Gia trj ghi sO Giá gOc Giá tij ghi sO 

VND VND 
397.000.000.000 397.000.000.000 
95.000.000.000 95.000.000.000 

45.000.000.000 45.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 

90.000.000.000 90.000.000.000 55.000.000.000 55.000.000.000 

75.000.000.000 75.000.000.000 75.000.000.000 75.000.000.000 

165.000.000.000 165.000.000.000 125.000.000.000 125 .000.000.000 

32.000.000.000 32.000.000.000 37.000.000.000 37.000.000.000 

31/12/2021 01/01/2021 
Gil g6c Dy phong Gil trj Gil g6c Dy phOng Gil trj 

hqp Iv  hyp 1$  

      

b)DIutug6pv6nv10 VND VND \'ND VND VND VND 

10.530.000.000 (10.530.000.000) (*) 10.530.000.000 (10.530.000.000) (*) 

10.530.000.000 (10.530.000.000) - 10.530.000.000 (10.530.000.000) - 

Các khoàn du tu tài chinh nm giU dn ngày dáo han  bao gôm các khoãn tin gri tai  các Ngan hang 
thuang mai, kS' han t(r 6 tháng dn duOi I nàm vài lài suât duçc huang tr 4,75% den 5,2%/nm. 

Dày là khoãn vOn gOp vào Cong ty CO phn Du tu Ba tong Cong ngh cao (Sopewaco), vài sO tin du 
tu tuang dtrng 13,16% vOn diu l cUa Sopewaco. Sopewaco phát sinh khoãn 10 vucit qua vOn ch sâ 
hItu t0 các nàm truOc; do do, Cong ty quyêt djnh trich 1p di,r phOng toán bO cho khoân dâu tu nay. Cong 
ty chua xác djnh duqc gia trj hp l tai  ngày két thüc niên d k toàn do các quy djnh hin hành chua CO 
huâng dn c the và vic xác djnh giá tn hçp I cOn các khoãn dâu ttr tài chinh. Giá trj hqp l' cOn các 
khoãn du tu nay cO the khác vat giá tn ghi sO. 

15 

a) Tin gin cO k' hn 
Ngan hang TMCP Kién 
Long - CN VOng Tàu 
Ngân hang Quôc Dan 
(NCB) - CNVT 
Ngan hang TMCP Nam 
A - CN.VOng Tàu 
Ngan hang TMCP Sal 
GOn - CN.Bà Ria  VOng 
Tàu 
Ngân hang TMCP Sal 
GOn - Ha Ni - CN Ba 
Ria- VOngTàu 
Các ngân hang khác 

VND 
407.000.000.000 

VND 
407.000.000.000 

don vi khlc 
- Dau tu vão dan vj khlc 
Cong 



CONG TY CO PHAN DAU TU' DAU KHI SAO MAI - BEN DNH MAU sO B 09 -DN 

U S 65A3, dtrng 30/4, Phung Thâng Nhât, TP. Vng Thu Ban hành theo Thông tu s6 200/2014/TT-BTC 
Tlnh Ba Rja -  Vung  Thu, Vit Nam ngáy 22 tháng 12 näm 2014 cüa BO Thi chfnh 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tip theo) 

• 
Các thuyit minh nay là m5t b3 phOn hçrp thành và cOn ducrc dc dOng thth vái bOo cáo tài chInh kern theo 

6. PHAI THU CUA KHACH HANG 

31/12/2021 01/01/2021 
VND VND 

a) Phâi thu ngdn hgn cüa khdch hang 15.957.263.491 14.680.461.713 

COng ty TNFIH DOng tàu vã Ca khf Hang Hài Sal GOn 13.53 1.918.730 13.531.918.730 
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd 1.745.733.352 

Cong ty TNHH Hãi Ltru 370.223.150 334.978.600 
Khách hang khác 309.388.259 813.564.383 

b) Phäi thu khdch hang cdc ben lien quan 1.071.221.939 12.310.139.958 

Các thành viën thuc Tong COng ty C6 phn Dlch  vi 
k thut DAu kht Vit Nam (PTSC): 

N 

- Cong ty CP Chi tqo giàn khoan Ddu khI 179.162.004 4.597.505.455 

- Cong ty TNHH MTV Djch Vy Ca khI Hang HOi 6.464.489.057 

(PTSC-MC) 
- COng ty CP DV Lp Dit, Vn Hành & BOo DttOng CT 411.796.880 470.633.493 

- TngCOngiyCP DVK5YthuitDdu khI VN(PTSC) 121.411.974 171.398.256 

Cäc thành vin thuc Tp doàn du khi 
- Cong ty Co phdn K& cdu Kim logi và Ldp may Ddu khi 358.851,081 606.113.697 

(PVC- MS) 
Cong 17. 028. 485. 430 26. 990. 601.671 

7. PHAI THU NGAN H,N KHAC 

31/12/2021 01/01/2021 i TI 
VND VND 'MJ 

a) Phäi thu ngn h9n khác 7.418.317.195 9.977.630.162 
Kqu 68.000.000 
Lài d thu 4.833.794.523 6.844.205.481 

Tam irng 147.158.059 125.520.799 
Doanh thu trich tri.ràc tr cung cp djch vu: 2.352.225.6 16 3.002.497.882 
I) Bn lien quan- Thành viên PTSC: 
- COng ty CO phOn ché Iqo giàn khoan dãu khI 
- TOng Cong ty CP DV K9 thut Ddu khI VN ('PTSc,) 132.8/7.496 80.904.771 

- Cong ty TNHH MTV Djch Vy Ca khI Hang HOi (PTSC- 2.921.593.111 

MC) 
ii) D6i ttrqng khác: 
- Hyundai Heavy Industries Co., Ltd 2.219.408. 120 

Khác 17.138.997 5.406.000 

b) Phdi thu dài hgn k/sOc 3.000.000 3.000.000 

K qu5 3.000.000 3.000.000 
Cong 7.421.317.195 9.980.630.162 

a 8. NQXAU 

U 31/12/2021 01/01/2021  

a
cia g6c Cia trl cO th Gil gc Gil tij có th 

thu hi thu hM 
VND VND VND VND 

COngtylNHHDongthuvàcakhi 13.531.918.730 13.531.918.730 
Hang Hal SII Gàn 

Cong 13.531.918.730   13.531.918.730  
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CONG TY CO PHAN MU TIX DAU Kill SAO MA! - BEN DINH MAU sO B 09 -DN 
S 65A3, duàng 30/4, Phung Thâng Nht, TP. Vüng Tàu Ban hành theo Thông tu só 200/2014/TF-BTC 
Tinh Ba Rja - Ving Tàu, Vit Nam ngày 22 tháng 12 näm 2014 cüa B Tài chfnh 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tip theo) 
Các thuylt minh nay là mISt b(5 ph4n hcxp thành và can du'çic dQC ddng thai v&i báo cáo tài chInh kern theo 

9. HANG TON KHO 

31/12/2021 01/01/2021 
Giä góc thy phOng Giá góc Dtr phOng 

VND VND VND VND 
11.036.347.321 

94.903.541 17.695.216 
94.903.541 11.054.042.537 

10. Cu PHI TRA TRUOC 

31/12/2021 01/01/2021 
VND VND 

a) Ngdn hgn 565.000.663 421.899.216 
Phi bão him, kim djnh 238.295.056 212.363.008 
Chi phi khác 326.705.607 209.536.208 

b)Dàlhin 1.53 9.132. 784 1.988.707.916 
Cong ci,t, di,ing ci,i xut ding 202.968.908 231.288.961 
Chi phi sira chGa 502.029.572 424.857.920 
Khác 834.134.304 1.332.561.035 
Cing 2.104.133.447 2.410.607.132 

1!. THUE VA CAC KHOAN PHAI THUIPFIAI TRA NHA NUOC 

Ti ngày S phái np S6 dii thy'c np Ti ngIy 
01/01/2021 trong nAm trong niim 31/12/2021 

VND VND VND VND 
a) Plidi thu 284.585.587 280.931.829 720.724.258 724.378.016 
Thu thu nhp doanh nghip 2 19.756.995 219.756.995 
Thug thu nhp cá nhân 280,93 1.829 720.724.258 439.792.429 
Cáo Ioai thud khác 64.828.592 64.828.592 

b) Phdi Ira 16.048.295 144.190.795 160.239.090 
Thud giá trj gia thng hang nhp khu 137.779.683 137.779.683 
Thu thu nhO.p cá nhân 16.048.295 16.048.295 
Phi, I phi và cáo khoán phái np khác 6.411.112 6.411.112 

12. TA! SAN CO DjNH H(TU HINH 

Nhl cu'a, 
v8t kién true 

M8y moe, tbilt 

bl 

Phiro'ng lien 
In tãi, truyn 

dAn 

TbiEt bl, 
dyng cy qu8n TSCD 

huu hinh khác TAng cong 

Nguyen giá 
TVi ngiy 01/01/2021 
- Gilm do thanh l 

VND 

7.728.065.904 
- 

VND 

1.663.553.000 
(395.790.000) 

VND 

3.450.460.524 

VND 

390.667.605 
(31.350.000) 

VND 

101.844.422.889 

VND 

115.077.169.922 
(427.140.000) 

Ti ngiy 31/12/2021 7.728.065.904 1.267.763.000 3.450.460.524 359.317.605 101.844.422.889 114.650.029.922 

Giá trj hao mOn lIly ké 
Ti ngey 01/01/2021 
- KhAu hao trong n8m 
- Gilm do thanh I) 

5.577.938.548 
837.094.945 

932.425.677 
103.647.612 

(395.790,000) 

2.884.446.910 
116.570.316 

390.667.605 

(31.350.000) 

30.136.051.989 
3.9 16.365.963 

39.921.530.729 
4.973.678.836 
(427.140.000) 

Tel ngay 31/12/2021 6.415.033.493 640.283.289 3,001,017.226 359.317.605 34.052.417.952 44.468.069.565 

Giä tn cOn li 
Tel ngày 01/01/2021 2.150.127.356 731.127.323 566.013.614 71.708.370.900 75.155.639.193 

T8i ngày 31/12/2021 1.313.032.411 627.479.711 449.443.298 67.792.004.937 70.181.960.357 

Nguyán giá cUa TSCD bao gm các TSCD dii khu hao ht nhtrng vn cOn sCr dtng tai  ngày 31 thang 12 
niim 2021 vâi giá tr! là 27.032.428.828 VND (ti ngày 01 tháng 01 nàm 2021 là 14.801.860.810 VND). 
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Chi phi san xuát kinh 
doanh dâ dang 
Hang hOa 
Cong 



PhAn mOm mAy tlnh TOng cong 

53.372.880 

VND 

53.372.880  
53.372.880 53.372.880 - 

53.372.880 53.372.880 
53.372.880 53.372.880 'A 

 

rc 
C 

  

CONG TV CO PHAN DAU TU DAU Kill SAO MAI - BEN DINH MAU sO B 09 -DN 
S 65A3, du&ng 30/4, PhuOrng Thâng NMt, TP. Vüng Tàu Ban hành theo Thông ttr so 200/20141FT-BTC 
Tlnh Ba Rja - Wing Tàu, Vi@ Nam ngay 22 tháng 12 nàm 2014 cUa BO Tài chfnh 

U THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tip theo) 
Các thujdt minh nay là mt b phn hQp thành và cdn duc dQc &ng thôi v&i báo cáo tài chlnh kern theo 

13. TA! SAN CO DINH vO HiNH 

U 
Nguyen giá 
Tal ngày 01/01/2021 

U Ti ngày 31/12/2021 

Giá trj hao mOn lOy k 
U Ti ngày 01/01/2021 

T01 ngày 31/12/2021 

Giá trj cOn Ii 

U Ti ngay 01/01/2021 

U Ti ngày 31/12/2021 

U Nguyen gin cüa TSCD bao gOm các TSCD âà khu hao hOt nhung vk cOn sü ding ti ngày 31 tháng 12 
nàm 2021 vâi gin trj là 53.372.880 VND (ti ngày 01 tháng 01 nam 2021 là 53.372.880 VND). 

• 14. BAT DQNG SAN DAU TU 

U 

Nguyen gin 

u

Tai ngày 01/01/2021 
Ti ngày 31/12/2021 

U Gin trj hao mOn tOy kO 

U
Tai ngày 01/01/2021 
- KMu hao trong nam 
Ti ngày 31/12/202 1 

Gin trj cOn I0i 
• Ti ngày 01/01/2021 178.600.776.483 178.600.776.483 

U Ti ngay 31/12/2021 173.865.504.627 173.865.504.627 

U Chi tiOt nguyen giá bat dng san dâu tu cUa COng ty nhu sau: 

U 

U
D an Ca sâ h thng - 39,8 héc ta (i) 
Dr an Ca sâ h thng - 23 hëc ta (ii) 

U 
(i) Bat dng san du tu thO hin ca sO h thng trén din tich Mt 39,8 ha tai  Can cO Djch vi I-lang hal 

U Dau khl Sao Mai - BOn Dinh cUa dir an Sao Mai Ben Dinh dà hoàn thành nàm 2009 và sau dO duqc 
thue bOi Cong ty CO phän Che to Giàn khoan Dâu khI tO näm 2010. Bat dng san Mu tu nay duqc 

I kháu hao theo phtxcing pháp &rOng thàng trong suOt thOi gian thuO là 48 nam. 

U (ii) Bat dng san Mu tu thO hin ca sO h tang tren din tich dat 23 ha ti Can cO Djch viii Hang hal DAu 
khi Sao Mai - Ben Dinh ccia dr an Sao Mai Ben Dinh dA hoàn thành nam 2009 và sau dO duqc thuO 

U bOl Côn ty CO phan KOt cAu Kim 1oi và Lap may D&u khi tO nAm 2010. Bat dng san Mu tu nay 
duqc khàu hao theo phtrang phap duOng thang trong suOt thai gian thue là 49 nAm. 

U Theo quy djnh tai  ChuAn mi,rc kO toán Vit Nam sO 05 - Bdt dang  san ddu Lw, gin trj hqp 1' cün bat dung 

U san Mu tu ti ngay kêt thOc niên d kO toán uAn duc trinh bay. Tuy nhiên, Cong ty hin chtra xác djnh 
dc giá trj hp l nay vi Cong ty nAm gi bat dng san dâu tii dài hn nhAm mi.ic dich cho thuê dO thu 

U li ich và khOng CO k hoch chuyOn nhuqng trong tuong lai gan. 

U 

Co so h tAng TOng cong 
VND VND 

229.280.786.454 229.280.786.454  
229.280.786. 454 229.280.786.454  

50.680.009.971 50.680.009.971 
A 1 Y71 Q A 12 )'71 ac, t.IJJh.l I.OJU f.l_1.J.L., A.7_FJ 

55.415.281.827 55.415.281.827  

Nguyen gin 
VND 

13 1.881.668.267 
97.399.118.187 

229.280.786.454 
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CONG TY CO PHAN DAU TU' DAU KH SAO MAI - BEN D!NH MAU sO B 09 -DN 
S 65A3, duO'ng 30/4, PhuOng Tháng Nh& TP. VOng Thu Ban hánh theo Thông tu s6 200/2014,TI'-BTC 
Tinh Ba Rja - VOng Tàu, Vit Nam ngay 22 tháng 12 nàm 2014 cUa B Tài chlnh 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tip theo) 
Các thuydt ,ninh nay là m5t b5 phan  hqp thành va can dwqc dQc dông thii vâi báo cáo tài chInh kern theo 

15. CHI PH! DAU TIJ XAY DIJNG Ca BÀN D DANG 

31/12/2021 01/01/2021 
VND VND 

Can ci Djch vi hang hal Du khf Sao Mai - Bn Dinh (i) 33.085.072.292 3 1.147.753.732 
Khu Djch vi Dâu khI 35 ha Sao Mai - Bn Dlnh (ii) 1.934.142.467 1.934.142.467 
D%ránkhác 81.818.182 81.818.182 
Cong 35.101.032.941 33.163.714.381 4 

.4 
/ 

(I) Các chi phi ban du (bi thuing, rà pha born mIn, 4 1iu n& dn bU giãi phong mt b&ng, ...) trin 
khai cho vic thc hin dAu ttr di an Ctn cCr Dich  vi Hang hal DAu khI Sao Mai - Bn Dlnh theo 
quyét djnh cüa Uy Ban Nhân dan (UBND) tinh Ba Rja - VflngTàu. Tai  th?ii dim 3 1/12/2021, COng 
ty dang tiêp tic thc hin các thu tc dâu ttr, thanh ton tin bôi thurng giai phOng mt bang cUa dr 
an theo các hi.ràng dn cüa UBND tinh (thong tin bô sung diéu chinh dw an dáu tie xem ti thuyét 
minh so 31). 

(ii) Các chi phi du tu dâ dang riêng cho dr an thành phn là khu Djch vi Du khi 35 ha Sao Mai - Ben 
Dlnh trong tng din tich dt dA duçic ban giao dçit 1 cho Cong ty. 

16. PHA! TRA NGUfl BAN 

31/12/2021 01/01/2021 
A ., . A Gia tn So CO khã näng Cia tr So cO khà näng 

trã nc tn nc 
VND VND VND VND 

1.446.644.505 1.446.644.505 14.475.803.695 14.475.803.695 

 

563.755.504 563.755.504 13.555.774.490 13.555.774.490 
434.009.895 434.009.895 

882.889.001 882.889.001 486.019.310 486.019.310 
288.521.092 288.521.092 620.086.092 620.086.092 

349.822.252 349.822.252 

270.211.702 270.211.702 
18.309.390 18.309.390 270.263.840 270.263.840 

1.735.165.597 1.735.165.597 15.095.889.787 15.095.889.787 

17. DOANH THU CHUA THI)C HIN 

Doanh thu chua thrc hin the hin s6 tien Cong ty duçc trã truàc tr vic cho thuô cc sâ ha thng t0i  Can 
c(r Djch vt Hang hai Dâu khi Sao Mai - BOn Dinh, thanh ph Vfing Tau cho tong thii gian thub 48 nãm, 
49 narn tuang O'ng phân din tich cho thua. Doanh thu chua thrc hin nay ducic phân b dn vào kCt quA 
kinh doanh hang näm trong thii gian 48 va 49 nam kO t th&i diem cho thuO. 

Chi tiet s du doanh thu chira thi,rc hin cüa Cong ty nhu sau: 
31/12/2021 01/01/2021 

VND VND 

a) Ngán hqn 5.203.799.784 5.203.799.784 
COng ty C phn Che tao  giàn khoan Du khI 3.0 17.358.087 3.0 17.358.087 
COng ty C6 phn Ket cu Kirn Ioai và Lap may Dau khi 2.186.441.697 2.186.441.697 
(PVC- MS) 
b) Dàihgn 185.868.163.712 191.0 71.963.496 
COng ty C phAn Che tao  gian khoan DAu khi 105.607.533.063 108.624.891. 150 
Cong ty c6 phân Ket cu Kim Ioai và Lap may Dãu khI 80.260.630.649 82.447.072.346 
(PVC- MS) 
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a) Cdc khodn phil! trd ngwöi bàn 
ngdn hgn 
Cong ty TNHH Hal Luu 
Cong ty TNI-IH Djch vv K5 thut Bc 
Nhà cung cap khhc 
b) Cdc khodn phái Ira ngsthi bàn là 
bàn lien quan 
Các thành viên thuc TOp doàn dau khi ("PVN"): 
Cong ty TNHH MTV Dch v Ci khi 
Hang hái P7SC (P7SC - M&Q 
Cong ty TNHH khách S<in  Ddu Khi 
Cong ty Cáng Djch Vy Ddu KhI 
Cong 



Cong 
VND 

550.703.901.281 
2.499.559.703 

(41.334.732) 

553.162.126.252 
856.802.341 

(249.955.970) 

DA 

a 
1; 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a . 
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CONG TV CO PHAN DAU TU' DAU KHI SAO MAI - BEN DINH MAU sO B 09 -DN 
S 65A3, dumg 30/4, Phi.rmg Thâng Nht, TP. Vflng Thu Ban hành theo Thông tu so 200/2014/TT-BTC 
Tinh Ba Rja - Vüng Tàu, Vit Nam ngay 22 tháng 12 nm 2014 cUa B Tài chfnh 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tip theo) 
Các thuyEt minh nay là m5t b5 ph4n hQp thành và can duqc dQc dông hô1 viii báo cáo tat chinh kern theo 

18. PHAI TRA NGAN H*N  KHAC 

31/12/2021 01/01/2021 
VND VND 

3.955.452. 505 3.960.148.225 
299.958.097 

4.255.410.602 3.960.148.225 

19. THUE THU NHAP HOAN LA! PiiAi TRA 

Chênh lch khu 
hao 

Ti ngày 01/01/2020 
Ghi nhn lçi nhun/(1O) trong nam 
Ti ngày 31/12/2020 
Ghi nhn lqi nhun/(lO) trong nam 
Ti ngay 31/12/2021 

Thu thu nhp hoàn Iai  phãi trã &rcie ghi nhn trn khoán chênh leh tam  thai giita giá tn ghi sO và cci so 
tinh thu thu nhp doanh nghip cOa bat dOng  san dâu tu do cO s khác bit ye thai gian tInh khu hao 
theo quy djnh tai Thông tu so 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 nm 2013 cUa B Tài chinh là 25 nAm 
và thi gian tmnh khâu hao cOa Cong ty áp ding là 48 và 49 nám. Cong ty hin áp dingthuê suAt 20% là 
mc thuO suit dr tInh s áp dvng  cho nam tài san diiqc thu hôi, da trên các mc thuO suàt và các lu3t 
thud có hiu lc tai ngày k& thOc niên dO kO toán. 

20. VON CHU sO HUU 

Thay di trong von chü sô ht4u 

VOn gOp cüa 
chü sO hfru 

VND 
Ti ngày 01/01/2020 500.000.000.000 
Ui trong nam 
Trich qu khen thuông, 
phUc lçii 
Ti ngay 31/12/2020 500.000.000.000 44.35 1.392.969 
Lai trong nam 
Trich qu khen thuâng, 
phOc lçii (*) 
Ti ngày 31/12/2021 500.000.000.000 44.351.392.969 9.417.579.654 

CO phiu 31/12/202! 

SO luçmg CO phiOu dang k phát hành 
SO hrçing cO phiOu d ban ra cong chUng 
- Cd philu phd thông 
SO luçng cO phiOu dang luu hành 
-  Cd phidu phô thông 
Mnh giâ cO phiu dang kru hành (VND) 

(*) Theo Nghi Quyt sO 271NQ-SMBD-DHDCD ngày 15 thang 4 nàm 2021 cUa Dai hOi dOng CO dông 
cOa Cong ty, cac cO dOng da phê duyt phuang an trich qu khen thuOng, phOc lqi tr phân phôi lqi nhun 
sau thud nàm 2020 vài sO tiên là 249.955.970 VND. 
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CO tUc phãi trà 
Khãc 
Cong 

VND 
8.601.586.955 

887. 191.920 
9.488.778.875 

887. 191.920 
10.375.970.795 

Qu dOu tir phát 
trin 
VND 

44.351.392.969 

Lçi nhun sau thud 
chira phân phOi 

VND 
6.352.508.312 
2.499.559.703 

(41.334.732) 

8.810.733.283 
856.802.341 

(249.955.970) 

553.768.972.623 

01/01/2021 
CO phiOu CO phiOu 
500.000 500.000 

50.000.000 50.000.000 
50.000.000 50.000.000 
50.000.000 50.000.000 
50.000.000 50.000.000 

10.000 10.000 



B phn kinh 
doanh cym càng 

VND 
280.229.809.621 

201.613.177.506 

B phn kinh 
doanh cym cãng 

VND 
291.837.097.986 

B phn xây 
dyngcáccông 
trinh phyc vy 

nganh du khl 
VND 

4.487.043.512 

Bçi phn xây 
ding các cOng 
trInh phyc vy 

ngänh du khl 
VND 

25.558.421.663 

BQ phn kinh 
doanh hang 

hOa 
VND 

7.932.853.213 

B phn kinh 
doanb hang 

hOa 
VND 

205.929.785.370 15.307.435.317 

T6ng 
VND 

292.649.706.346 
471.668.833.475 

Tang 
VND 

317.395.519.649 
463.562.426.331 
780.957.945.980 

221.237.220.687 
6.558.599.036 

227.795.819.723 

764.318.539.821 

994.191.770 1.309.934.796 203.917.304.072 
6.632.263.126 

 

210.549.567.198 
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CONG TY CO PHAN DAu TU DAU KHI SAO MAI - BEN D!NH MAU sO B 09 -DN 
So 65A3, duOng 30/4, Phung Tháng Nht, TP. VClng Thu Ban hành theo Thông tu sO 200/2014,TF-BTC 
Thth Ba Rja - Vüng mu, Vit Nam ngày 22 tháng 12 nàm 2014 cUa B Tài chlnh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHiNH (Tip theo) 
Các thuyêt mtnh nay là mat a plin hQp thành va can ditqc dcc ddng th&( vOz báo cáo tài chInh kern theo 

20.  VON CHU SO HUU (Tip theo) 

Von diu 

Tai ngày 31 tháng 12 nàm 2021, vOn diu l dà diiçic cO dông gOp nhu sau: 

31/12/2021 0 1/0 1/202 1 
VND % VND 

TOng Cong ty CO phn Djch vi 255.000.000.000 51% 255.000.000.000 51% 
K5 thut Dâu khi Vit Nam 

245.000.000.000 49% 245.000.000.000 49% 
PhAn vOn cOa các dOi tuvng khác 
Cong 500.000.000.000 100% 500.000.000.000 100% 

21.  CAC KHOAN MVC  NGOAI BANG CAN oOi KE TOAN 

Ngoi t các loi: 

31/12/202! 01/01/2021 

USD 347.820,45 10.656,88 

22. BQ PHN THEO LiNH VC KINH DOANH VA BQ PHN THEO KHU VVC  O4A L'' 

D phc vi miec dich quán 1, co cu tO cMc cüa COng ty dtrqc tO cbc theo cOc don vj kinh doanh da 
trn các san phàm djch v',i nhu sau: 
- B phn xày di,rng CàC Cong trinh phc vi ngành dan khi: Xáy dimg Cong trinh theo hqp dông 
- B phn kinh doanh cim cáng: Cho thuê Ca sd h tng là bat dng san dâu tu Va các djch vi,i di kern. 
- BO phn kinh doanh hang hOa: Kinh doanh may mOe, thiet bj phc ngành dáu khI và hang hãi, 

phan bOn, vt 1iu xây di,rng, hOa chat. 

Các thông tin b phn v hoat dng kinh doanh cüa Cong ty nhu sau: 

a. Bang can dOi ki todn:  

Ti ngày 31/12/2021 

Tài san b phn 
Ti san không phân bo 
TOng tài san 

Nq phai trá bO phn 
Nçi phai trâ khOng phân b 6  

TOng nq phãi trä 

Ti ngày 31/12/2020 

Tài san bG phn 
Ti san khongphân bO 
TOng tài san 

Nc phái trá bO phin 
Nçi phãi trã không phán bO 
TOng ncr phäi trà 
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CONG TY CO PHAN DAU 111 DAU luil SAO MA! - BEN D!NH MAU sO B 09 -DN 
s6 65A3, duing 30/4, Phuing Thâng Nhát, TP. Vüng Tàu Ban hành theo Thông tu s6 200/201411T-BTC 
Tinh Ba Rja - VUng Tàu, Vit Nam ngay 22 thang 12 nm 2014 cOa BO Tãi chmnh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH (Tip theo) 
Các thuyit minh nay là m5f b phin hqp thành và can dwqc dQc dông th&i vói báo cáo tài chmnh kern theo 

22. B PHiN THEO LINH VI1JC KINH DOANH VA BQ PHA1N THEO KHU VVC  DIA LY (TiEp 
theo) 

b. Bdo cáo kit ud hoat dông kink doanh: 

BO phn xãy 
dyng dc cong 

B phn kinh trinh phyc vy B phn kinh 
NAm 2021 doanh cym cãng nganh dAu khl doanh hOng hon T6ng 

VND VND VND VND 
Doanh thu thuân tü cung cAp 15.069.308.083 53.085.031.600 87.984.553.761 156.138.893.444 
djch vii ra ben ngoài 
Giá vn 12.657.351.117 50.199.811.067 87.400.980.024 150.258.142.208 
Kt qua kinh doanh b 2.411.956.966 2.885.220.533 583.573.737 5.880.751.236 
phn 
Chi phi không phân b (25.058.614.496) 
Lci nhun tfr hoat dng kinh doanh (19.177.863.260) 
Doanh thu tü hot dng tài chInh 21.013.161.190 
Chi phi tài chinh (142.056.686) 
Lci nhun thuAn tr hot dng kinh doanh 1.693.241.244 
Lqi nhun khác 50.753.017 
Lcn nhun tru(ic thu 1.743.994.261 
Chi phi thué thu nhp doanh nghip hin hành 
Chi phi thué thu nhp doanh nghip hoAn li (887.191.920) 
Lqi nhun sau thu 856.802.341 

Thông tin khác 
KhAu hao 

 

9.708.950.692 

  

Nm 2020 
B phn kinh 

doanh cym cOng 
VND 

B phn xOy 
dyng dc cong 
trinh phyc vy 

ngành dAu khl 
VND 

B phn kinh 
doanh hOng hóa 

VND 
Tang 
VND 

Doanh thu thuAn tr cung cAp 21.495.041.359 
djch v ra ben ngoài 

57.606.394.496 93 .3 11.0 19.5 17 172.412.455.372 

Giá vn 18.730.446.002 53.394.603.388 93.055.178.335 165.180.227.725 
Kt qu* kinh doanh b 2.764.595.357 
phn 

4.211.791.108 255.841.182 7.232.227.647 

Chi phi không phân b (27.505.468.404) 
Lqi nhun tr ho$ dng kinh doanh (20.273.240.757) 
Doanh thu tr hot dng tâi chInh 24.537.662.767 
Lçii nhun thuAn tr hot dng kinh doanh 4.264.422.010 
Lcii nhun khác (1.097.427.382) 
Lçii nhun truâc thu 3.166.994.628 
Chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hành 219.756.995 
Chi phi thu thu nhp doanh nghip hoAn 10i (887.191.920) 
Lçii nhun sau thu 2.499.559.703 

Thông tin khác 
KhAu hao 10.518.974.021 

V mt dja 1, Cong ty chi hot dng trong lAnh th Vit Nam nên khOng cO bO phn theo khu vrc dja 1 
cAn báo cáo. 
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a CONG TY cO PHAN DAU TU DAU KHI SAO MA! - BEN OINH MAU SO B 09 -DN 

I So 65A3, dixing 30/4, Phixing Thâng Nht, TP. Vüng Tàu Ban hành theo Thông ttr sO 200/2014/TT-BTC 
Tinh Ba Rja - Vflng Tàu, Vit Nam ngay 22 tháng 12 näm 2014 cUa B Tài chlnh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH (Tip theo) 

a
Các thuyit minh nay là mt b ph4n  hçp thành va cn duqc dQc dông th&i v&i báo cáo tài chInh kern theo 

23. DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH  V1J 

Näm 2021 Nam 2020 
VND VND 

Doanh thu cho thuê bt dOng  san du tu và mt bi 5.826.567.784 7.070.571.784 
Doanh thu cung cp djch vi,j 64.943.514.703 64.845.300.316 
Doanh thu ban hang hOa 85.368.810.957 100.496.583.272 
Cong 156.138.893.444 172.412.455.372 

24. GIA VON HANG BAN 

Näm 2021 Näm 2020 

• VND 
Giá von cho thuê bat dng san dâu tu và mt bAi 5.061.977.296 5.692.495.956 

a Giá vOn cung cp djch vi 59.987.696. 878 59.628.671.686 
Giá vOn ban hang hOa 85 .208.468.034 99.859.060.083  

U Cong 150.258.142.208 165.180.227.725 

25. CHI PHI SAN XUAT, KINH DOANH THEO YEU TO 

Näm 2021 Näm 2020 

a
VND VND 

Chi phi nguyôn 1iu, 4t 1iu 8.182.763.069 13.677.300.024 

a
Chi phi nhân cOng 35.671.820.964 50.145.062.834 
Chi phi khu hao tài san c0 djnh 9.708.950.692 10.5 18.974.021 

• Chi phi djch vi mua ngoài 20,887,737.374 24.844.342.922 
Chi phi khác 4.715.772.79 1 5.064.199.727 

U Cong 79.167.044.890 104.249.879.528 

26. DOANH THU HOAT BQNG TA! CHINH 

U 
U 
I 

U 

ANH 
cHiMuQ 

TV 

;HIJUHN 

N 

30 

CC 

\ 

43'Q  

,:\UKHI,. 
- Uitin gCri, cho vay 20,973.73 1.900 24.526.316.970 

U LAi chénh 1ch t' gia 39.429.290 11.345.797  
21.013.161,190 24.537.662.767 -- 

a Nam 2021 Näm 2020  74 
VND \'ND — 

a 

U 

a 

I 

a 

• 

a 

U 

a 

Cong 

27. CHI PHI BAN HANG VA CHt PHI QUAN L' DOANH 

a) Các khoän chi phi ban hang phát sinh trong nam 

NGH!P 

Nam 2021 Näm 2020 
VND VND 

Chi phi khu hao TSCD 1.143.775.491 1.557.560.717 
Cong 1.143.775.491 1.557.560.717 

b) Các khoãn chi phi quãn I doanh nghip phát sinh trong näm 
Chi phi than vién 14.135.870.548 16.139.929.601 
Chi phi 4t tiu quán I 862.430.633 925.994.530 
Chi phi khu hao TSCD 2.441 .471.329 2.479.595.424 
Chi phi dlch vv mua ngoài 2.379.569.536 2.114.750.782 
Các khoan chi phi QLDN khác 4.095.496.959 4.287.637.350 
Cong 23.914.839.005 25.947.907.687 

a 

a
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Näm phát 
sinh 16 

2017 
2019 
2021 

S6 16 (VND) K5' chyn 16 S6 16 dä chuyn 
dn 31/12/2021 

2.270.899.126 2018- 2022 
356.725.976 2020 - 2024 

1.680.165.582 2022 -2026 

só 16 cOn ducrc 
chuyên  

2.270.899.126 
356.725.976 

1.680.165.582 

a 
N 
N 
a 

N 
a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

N 
a 

a 

N 
N 
a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

N 
a 

a 

a 

a 

CONG TY CO PHAN DAU TU DAU Kill SAO MA1 - BEN D!NH MAU SO B 09 -DN 
S6 65A3, dixing 30/4, Phi.rng Thng Nht, TP. Vüng Thu Ban hành theo Thông tu s 200/2014/TF-BTC 
Tinh Ba Ria  - Vüng Tàu, Vit Nam ngày 22 thang 12 nàm 2014 cüa B Tài chfnh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH (Tiép theo) 
Cdc thuyêt minh nay ià mç3 bç5 phçn hQp thành va can dwçic dQc dong thöi vài báo cáo tài chinh kern theo 

28. CHI PHI THUE THU NH3P DOANH NGHIP HIN HANH 

Nam 2021 Näm 2020 

Lçi nhun k toán tru&c thud 
Diu chInh cho thu nhp chlu thus 
Trr thu nhp khOng tinh thud 
- Chênh 1ch khdu hao 
Cong: Các khoãn chi phi khong dircic kMu trr và diu 
chinh tang 
Thu nhp chju thud 
Chuyn 13 
Thu nhp tlnh thud 
Trong do: 
Thu sut thud TNDN hin hành 
Giäm chi phi thud TNDN näm trtr&c do diu chlnh 
Chi phi thud TNDN hin hành 

Cong ty CO nghTa vi,i nQp thud thu nhp doanh nghip theo mtfrc thud suit thông thu0ng vài t 1 20% trên 
thu nhp chju thuê. 

Cong ty xác djnh thud thu nhp doanh nghip trên c s dánh giá lqi nhun k toán không cO sr khác bit 
dang kê so vOi Iqi nhun cho mi,ic dIch tinh thuê thu nhtp doanh nghip. Vic xác djnh sau cüng v thué 
thu nhp doanh nghip tiy thuQc vao kôt qua kiém tra cüa Ca quan thu cO thâm quyen. 

Ti ngày 31 tháng 12 nám 2021, COng ty cO khoan 16 tfnh thud là 4.307.790.684 VND cO th &rqc sCr 
ding d kMu trr vào Ii nhun trong txcmg lai. Cong ty không ghi nhn tài san thuê hoan lai cho khoân 
16 nay do không cMc chàn ye lqi nhun thu duc trong tuang lai. 

Các khoãn 16 tfnh thus mang sang cüa COng ty s dao  hn theo ljch biu sau: 

4.307.790.684 

29. LA! CU BÀN TREN CO PH1EU 

Vic tInh toán lai ca bàn tren C6 phiu phân b6 cho các c6 dông sO hu c6 phiu ph6 thông cOa Cong ty 
dixçic thrc hin trën co sO các sO lieu sau: 

Nam 2020 

Lqi nhun sau thu 
Tnt: Trich 1p qujY khen thuing phzc lçri (*) 

Lçi nhun d tInh Ii co ban trên c6 phiu 856.802.341 2.249.603.733 
so blnh quãn gia quyn cüa cô phMu pM thông dé tInh 50.000.000 50.000.000 
lAi ca bàn tren cO phiu 
Li co' ban trên cô phiu 17 45 

(*) Theo Thông tu 200/20 14/TT-BTC ngày 22 tháng 12 nam 2014 cüa B Tài ChInh ("Thông tix 200"), 
lçi nhun de tinh lai ca ban trén CO phiôu trên CO phiêu không bao gôrn sO trich Ip qu khen thuOng, 
phUc 1i. Trong näm 2021, Ban giám dôc dá trich 1p qu9 khen thuOng, phüc lçi  vOl sO tièn ia 
249.955.970 VND tr Iqi nhun chua phân phOi cOa nam 2020 theo Nghj quyet cUa Dai hi dOng CO dông 
sO 27/NQ-SMBD-DHDCD ngày 15 tháng 4 nm 2021. Theo do, lai ca bàn tren cô phieu nam 2020 d 
ducc trinh bay li dê phü hqp vOi quy djnh cüa Thông ti.r 200 (lài ca bàn trén cô phiOu nam 2020 dâ trmnh 
bay tren báo cáo nàm truOc là 50 VND). 
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VND VND 
1.743.994.261 3.166.994.628 

(3.424.159.843) (2.673.734.153) 
(4.435.959.600) (4.435.959.600) 
(4.435.959.600) (4.435.959.600) 

1.011.799.757 1.762.225.447 

(1.680.165.582) 493.260.475 
- (493.260.475) 

(1.680.165.582) 

20% 20% 
(219.756.995) 
(219.756.995)  

Tinh hlnh quyt 
toán thus 

Ba quy& toán 
Chua quy& toán 
Chua quyt toán 

Näm 2021 
VN D 

856.802.341 
VND 

2.499.559.703 
(249.955.970) 

.Hl 

C1 



u CONG TY CO PHAN MU TU DAU KHI SAO MA! - BEN D!NH MAU sO B 09 -DN 

a
S 65A3, dixàng 30/4, Phuäng Thng Nht, TP. VUng Thu Ban hành theo Thông tir s 200/20 I4/TT-BTC 
Tinh Ba Ria - Vüng Tàu, Vit Nam ngày 22 thang 12 nám 2014 cUa B Tài chlnh 

a THUYET MINH BAO CÁO TA! CHiNH (Tip theo) 
Các thuyêt minh nay là mt b phn hQp thành va cdn duqc dQc dng thöi vái báo cáo tài chinh kern theo 

30. CAC IuIoAN CAM KET 

Cam kt thuê hot dung 

31/12/2021 01/01/2021 
VND VND 

Tang s6 tin thuë t6i thiu trong tucmg lai cUa hcp dng 
thué hot dng tài san không hüy ngang theo các thai 
Trong vông mt nm 593.100.000 593.100.000 
Tr nm thir 2 den nm thu 5 2.372.400.000 2.372.400.000 
Tren 5 nm 18.386.100.000 18.979.200.000 

Các khoán thanh toán thuê hoat dOng the hin.  T6 ng S6 tin thue phài trà cho vic thuê 5.000 m2  ti bai 

• 
thi cong cUa Cong ty Co phân Ché to Giàn khoan Dâu khI nhm phc vçi cho hot dOng  san xut kinh 
doanh cüa Cong ty, theo phu lic hp dOng thuê duc k vài thai hn &wc tinh tCr ngày 01 thang 11 nni 

a
2016 den ngày31 thang 12 näm 2057. 

a 31. THONG TIN BO SUNG YE DV AN MU TIX XAY DVNG  W BAN 

a i. Thông tin vJ các khoán ncr tim tang 

• Tai ngày 31 tháng 12 nam 2021, Cong ty dang trong qua trInh tip tic xin diu chinh giáy phep du tu 
dr an cãng Sao Mai Ben Dlnh (SM-BD) duc cong nhn là dr an càng bin thuOc danh miic du tu dc 

U bit tru dai theo quy djnh ti Nghj djnh 1 18/2015/ND-CP ban hành ngày 12 tháng 11 nm 2015 ("Nghj 
djnh 118" - duçc thay th b&i Nghj djnh so 3 1/2021/ND-CP ngày 26 tháng 03 näm 2021). Theo quy djnh 

a
ti Nghj djnh 46/2 0 14/ND-C P ban hành ngày 15 tháng 5 näm 2014 ("Nghj djnh 46"), các dr an du tu 
dc bit 'ru dài duçic mien tiên thuë dat trong 11 näm tiep theo sau khi duc min tiên thue dat t6i da 3 

a
nam trong giai don xây drng ccr bàn (tü ngày 12 thang 02 nam 2015 den het ngày 11 thang 02 näm 
2018). 

Theo do, Cong ty khong ghi nhn khoàn tien thuê dt theo các thông báo cUa Chi cçic Thue khu vrc Vng 

m
Tàu - Con Dáo cho giai don tr ngày 12 tháng 02 nam 2018 den nay trén báo cáo tài chinh các nam 
thong Crng. Tren co sâ các vn bàn chip nhn chU truvng dâu ti.r cUa Chinh phu; Uy ban nhán d tinh và 

a
Van bàn huàng dn cUa SIr Ke hoch và Dâu tr tinh Ba Rja-Vüng Tàu; ciing nhu Van bàn huOng dn cia 
Tp doàn Dâu khi Vit Nam v dieu chinh quy mO D an theo huIrng dn cUa co quan quàn l' nhà nuIrc; 

a
COng ty dang trien khai thc hin thU tic dieu chinh dr an dAu tu theo quy djnh hin hành [muc (ii) dwái 
d). 

a COng ty dánh giá và xác djnh rang d%r an cãng Sao Mai Ben Dinh ma Cong ty dang trien khai se duqc 
cong nhn là dr an dàu tu dc bit iru dai theo quy djnh ti Nghj djnh 118 (duc thay the bIn Nghj djnh 

a s6 31/2021/ND-CP ngày 26 thang 03 nam 2021) nên se ducrc tiep tiic min tien thuê dat theo Nghj djnh 
46. 

a 
ii. Thông tin v diu chinh dtr an ddu tw 

a 
Theo Nghj qu'et so 74/NQ-SMBD-DHCD ngày 12 thang 11 näm 2021, Di hi d6ng cO dOng chap thun 

• chU trllong dieu chinh giám quy mO di,r an Mu tu: Can cIr Djch v Hang hãi Dâu khi Sao Mai - BOn DInh 
vIm töng din tich sr dung cUa d,r an dâu tu' sau diêu chinh là 112,5 ha (din tIch dr an dâu tu' trirIc dieu 

• chinh là 161,5 ha). M,c dich dieu chinh giàm quy mO dr an e thrc hin Quyet dlnh  so 586/QD-TTg 
ngày 17 thang 5 näm 2019 cUa ThU tuIng Chinh phU, phU hqp vOn quy hoch chung thành phô Vüng Tàu, 
tinh Ba Rja - Vüng Tàu den nám 2035, càc quy djnh hin hành va tinh hinh thrc te clia Cong ty. Cong ty 
dang tiêp tc lien h vIm co quan cO thàm quyen d duc xem xét dày nhanh thU ti,ic lien quan den d an 

a
de duçrc hirIng tru dai Mu ti.r. 

U 

a 

a 
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CONG TY CO PHAN DAU TU DAU KHI SAO MAI - BEN OINH MAU SO B 09 -DN 
S6 65A3, du&ng 30/4, Phi.rthig Thâng Nht, TP. Vüng Thu Ban hành theo Thông tu s 200/2014/TT-BTC 
Tinh Ba Rja - Vüng Tàu, Vit Nam ngày 22 thang 12 nm 2014 cUa BQ Tài chfnh 

THUYET MINH BAO CÁO TAt CHINH (Tip theo) 
Các thuyét minh nay là rn5t bphn hQp thành và cdn du'çic dpc dông thai vat báo cáo tat chInh kern theo 

32. NGHIP VI,J VA sO DU vOl CAC BEN LIEN QUAN 

Danh sách các bn lien quan: 

Câc thành vin thuc Tong Cong ty C phn Djch vi,i k5' thut DAu khi Vit Nam (PTSC) 

Ten dày dü Ten vit tt Mi quan h  
Tong Cong ty CO ph&n Djch vi Ky thut Du khI Vit Nam PTSC Cong ty mc 
Cong ty TNHH MTV Djch vu Ca khI Hang hal PTSC PTSC - M&C Thành viên PTSC 
Cong ty CO pMn khãch sn Du khI PTSC PTSC - Hotel Thánh viên PTSC 
Chi nhánh TOng Cong ty CO phn Djch vu K thut DOu khi Vit PTSC - SB Thành vith PTSC 
Nam - Cong ty Cáng Djch vu Dàu khi 
Chi nhânh TOng COng ty Co phan Djch vu K thut Dâu khI Vit PTSC - Ban xây Thãnh viên PTSC 
Nam - Ban Xây dirng PTSC d,rng 
Chi nhánh TOng COng ty CO phan Djch vi,i K5 thut Dâu khl ViGt PTSC - Dã Nng Thanh vien PTSC 
Nam - Cong ty Djch vi DOu khi Dà N.ng 
Cong ty CO phn Ch to Gian khoan Du khI PV Shipyard Thãnh viên PTSC 
Cong ty CO phn Djch v,i Lp dat, Vn hãnh v Báo dung PTSC - PUS Thành viên PTSC 
COng trinh Du khi biên PTSC Thành viën PTSC 

Các thanh viên thuc Tp doãn Du khi VietNam ('PVN) 
Ten dày dU Ten vik tt M6i auau h  
Tp doàn Du khl Vit Nam PVN COng ty me cUa PTSC 
Cong ty CO phàn K& cáu Kim loi va Lp may Du khi PVC - MS Thành viên PVN 
Cong ty TNHH MTV Cong nghip Tàu thOy Dung Qut DQS TMnh viên PVN 
Cong ty CO phàn Xây lap Dung Ong Be ehira Dàu khi PVC - PT Thãnh vin PVN 
Cong ty TNHH MTV Lçc hOa du Binh Son BSR Thành viên PVN 
COng ty CO phan Kinh doanh khi Mien Nam PV Gas South Thãnh viên PVN 
Chi nhánh Cong ty CO ph&n Phan ph61 khi thp áp Dau khi Vit PV Gas D-NT TMnh viên PYN 
Nam - XN Phan ph6i khi thp áp Min B&c 
COng ty CO phàn PMn bOn và HOa chat Dau khl Dong Nam BO PVFCCO - DNB Thãnh viên PVN 
COng ty Bào hiem PVI Vflng Tàu PVI Vüng Thu Thãnh viên PVN 
Cong ty Bão hiem PVI PhIa Nam PVI Phia Nam Thành viën PVN 
COng ty CO phan Chng khoãn Du khf PSI Thãnh vin PVN 
COng ty Co phn Xang Dâu VOng Thu PV Oil VUng Thu Thành viên PVN 

Thanh vién HOI  dOng Quan trl va Ban Giám dOe Thanh viên chU chOt 
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Phm Thi iinYng Giang 
NgirOi 1p biOu 

Phm Minh VT 
KO toán tru*ng 

PhOng Nhir DOug 
Giám d6c 
Ving Tàu, ngày 01 tháng 03 nám 2022 

CONG TY CO PHAN DAU TU DAU Kill SAO MAI - BEN D!NH MAU sO B 09 -DN 
sö 65A3, duing 3 0/4, Phuing Thâng Nht, TP. Vüng Tàu Ban hánh theo Thông tu so 200/20 14/TI'-BTC 
Tlnh Ba Ria - Vflng Tãu, Vit Nam ngày 22 thang 12 nAm 2014 cia B Tài chfnh 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH (Tip theo) 
Các thuyEt minh thy là m5t bc5  phin hcsp thành và can dwqc dQc ddng th&i vói báo cáo tài chmnh kern theo 

32. NGHIP 'iV vA sO DI)' VUI CAC BEN LIEN QUAN (TIEP THEO) 

Trong näm, Cong ty dà có các giao djch chU yu sau vài các ben lion quan: 

Doanh thu Nm 2021 Nm 2020 

Cãc thènh viên thuOc PTSC 
VND VND 

PTSC 1.218.321.065 1.038.576.788 
PTSC - M&C 41.045.865.056 40.620.699.488 
PTSC - Ban xáy di,mg 60.5 83.769 
PY Shipard 8.021.569.749 16.072.971.895 
PTSC - POS 7.434.905.276 2.883.166.630 
Các thành viên thuc PVN 
PVC - MS 5.162.020.091 5.002.784.35 1 

Mua hànn hOa. dich vu 
Các thành viên thuOc PTSC 
PTSC - Hotel 709.341.203 36.85 1.691 
PTSC - M&C 41.566.674 361.020.229 
PTSC - SB 331.946.500 246.994.400 
PTSC - DaNng 
PV Shipyard 5.488.618.432 895.401.096 

Các thânh viên thuc PVN 
PVN 12.386.088 
PVS - MS 87.355.828 2.008.981.611 
PV Gas South 85.208.468.034 93.055.178.335 
PVI VUng Thu 355.109.387 353.710.457 

Thu nhp cüa Hi dOng QuOn frj và Ban Giám dOc duçic huing trong nam nhu sau: 

STT HQ và tOn Chuc vv Näm 2021 Näm 2020 
VND VND 

I. Hi dng Quãn trj 655.135.127 672.273.818 
1 Trn Hãi Blnh ChU tjch 583.135.127 600.273.818 

2 Nguyn Viét Dat Thành viOn 36.000,000 36.000.000 

3 Nguyn LO Phuong Thành viOn - 36.000.000 

4 Dng Thanh Hài Thãnh viOn 36.000.000 

II. Ban Giäm dOe 1.958.138.910 2.015.374.547 

1 PhUng Nhu Dung Giám dOc 583.078.763 600.189.273 

2 Dng fXrc HOi PhO Giám dOe 496.965.819 511.505.455 

3 Trn fXrc Hanh PhO Giám dOc 439.018.982 451.910.364 

4 Tthn Chi Dung PhO Giám dOe 439.075.346 451.769.455 

Cong 2.613.274.037  2.687.648.365 

33. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC IUIOAN MVC  TRINH BAY TRONG BAO CÁO LUU 
CHUYEN TIEN T 

Tin thu 1i tiOn gri trong nam không bao gOm sO tin 4.833.794.523 VND (nam 2020: 6.844.205.481 
VND), thO hin khoãn thu nhp tr 1i tiOn gri chua nhn duqc tai  ngày 31 tháng 12 nam 2021 nhung da 
bao gOm 6.844.205.48 1 VND ia 1i tiOn gOi d thu nàm truàc nhn duc trong nam nay. VI 4y, mOt 
khoãn tiOn tuong Ung d duçic diu chinh trOn phn thay dOi các khoãn phai thu. 
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